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УТВЪРЖДАВАМ:

;>.......  ....................... . на дата:
иня ж Александров
Управител па „ БДЖ-Товарни превози ” ЕООД

ДОКЛАД

на основание чл.103, ал.З от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка 
с чл.60, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП), за резултатите от дейността на комисията, назначена със Заповед № 01-01- 
29/07.02.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД,

На дата 13.04.2017г., 10:00 часа в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
находяща се в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01- 
29/07.02.2017г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за провеждане на 
открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: Доставка на
чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД, за период от 3 години”, открита с Решение № 22/29.12.2016 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувано в РОП на АОП с ID 764854 
на дата 03.01.2017 г. и Обявление за поръчка - комунални услуги, публикувано в РОП на 
АОП с ID 764857 на дата 03.01.2017 г. и в ОВЕС с референтен номер: 2016/S 253-466337 
от дата 31.12.2016г., с УНП № 01558-2016-0018 в Регистъра на обществените поръчки 
към АОП, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:
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Членове:
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗАКОНА 
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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превози” ЕООД.
На основание извършената работа по подбора на участниците, разглеждането, 

оценяването и класирането на офертите, подробно описани в Протокол
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№1/09.02.2017 г., Протокол №2/21.02.2017 г., Протокол №3/16.03.2017 г., Протокол № 
4/03.04.2017 г., Протокол № 5/05.04.2017 г. и Протокол № 6/10.04.2017 г., от отделните 
етапи от работата на комисията, неразделна част от настоящия доклад, представяме 
на вниманието Ви следната информация:

Комисията назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП за провеждане на откритата 
процедура с горецитирания предмет, със задача разглеждане и оценка на предоставените 
оферти е в състав:

- Основни:

Членове:

-Резервни:
1. Резервен председател: 

поръчки и проекти" на „БДЖ-Toi 
Резервни членове:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗАКОНА 
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

я

превози77 ЬООД.

I. Публично заседание за отваряне на офертите
Комисията започна своята работа на 09.02.2017г. в 13:00 часа с публично заседание 

за отваряне на получените оферти за участие, предадени на председателя на комисията с 
Приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

След като се запознаха с имената на участниците, подали оферти за участие 
председателят и членовете на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелства 
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са неразделна част от Протокол № 1/09.02.2017 г.

Публичното заседание беше открито от председателя, в присъствието на всички 
членове на комисията и представители на участниците.

Комисията констатира, че в срока, определен в Обявлението за поръчка-комунални 
услуги, са постъпили 2 оферти, както следва:

1. „Чугунолеене- Първомай” АД -  с оферта с вх. № 01-24-1/01.02.2017 г., 09:30 часа;
2. Йединство Пивница „Пожега” ООД -  с оферта с вх. № 01-24-2/02.02.2017 г., 16:25

часа.
В изпълнение на разпоредбите на чл.54 от ал.2 до ал.5 от ППЗОП на публичното 

заседание председателят отвори запечатаните, непрозрачни опаковки на постъпилите по 
реда на тяхното получаване в деловодството на възложителя и оповести съдържанието им, 
като техническите предложения и пликовете с надпис с „Предлагани ценови параметри” 
се подписаха от трима членове на комисията и съответния представител на конкурентния 
участник.
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Горепосочените действия са подробно описани в Протокол № 1/09.02.2017 г., 
подписан от всички членове на комисията.

II. Разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП
Комисията продължи работата си на 21.02.2017 г. в 10:00 часа. при закрити врати, 

като в основния състав на помощния орган на Възложителя, на мястото на основния член
„Натоварване, следене на вагони и извънгабаритни 

), отсъстващ поради разрешен отпуск от работодателя, 
присъства резервния член г-н рт „Експлоатация на
товарни вагони'" в дирекция „Е ”). Преди започване на работата на комисията
резервният член попълни и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, която е неразделна 
част от Протокол № 2/21.02.2017 г. Същият се запозна с извършените дотук действия на 
комисията. На заседанието бяха разгледани документите от офертите на участниците в 
обществената поръчка за съответствието им с поставените от Възложителя критерии за 
подбор. Констатациите на комисията по отношение на предоставените документи са 
подробно описани в Протокол № 2/21.02.2017 г.

1. Участникът „Чугунолеене- Първомай” АД
Комисията констатира, че участникът не е попълнил част VI “Заключителни 

положения"’ от Единния европейски документ за обществени поръчки и на основание 
чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, комисията реши да изиска участникът да представи нов 
ЕЕДОП по образец- Приложение № 4 към документацията, като в част VI попълни 
изискваната информация. ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4, и т. 8 от 
ППЗОП.

2. Участникът „Йединство Ливница „Пожега” ООД
С оглед изложеното в Протокол № 2/21.02.2017 г., във връзка чл. 44, ал.1 от ППЗОП, 

на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП комисията реши да изиска участникът да 
представи следното:

2.1. Актуален дружествен договор и/или друг документ, от който да е видно кои са 
задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП, които влияят пряко 
върху дейността на Йединство Ливница „Пожега"" ООД и на КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б 
ООД ШАБАЦ- ЛЕЯРНА ПОЖЕГА АД. Участникът Йединство Ливница „Пожега” ООД, 
следва даде разяснения относно правно-организационната форма, под която осъществява 
дейността си, както и да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, 
ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, 
или длъжностите, които заемат.

2.2. Нов попълнен и подписан ЕЕДОП от лицата по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, 
ал.З от ЗОП, като в част III декларират на съответните места обстоятелствата по чл. 54, ал.
1, и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. съгласно указанията, визирани в т. 2 „ Лично състояние на 
участниците” от раздел „III. Изисквания към участниците. Критерии за подбор” от 
документацията на обществената поръчка. В част IV, раздел „В”, т. 5 от ЕЕДОП, 
участникът да декларира, че е съгласен представители на Възложителя да присъстват при 
извършване на изпитания, провеждани в завода-производител за удостоверяване 
качеството на всяка партида чугунени калодки в съответствие с фиш на UIC 832:2004, по 
реда визиран в раздел II. „Технически спецификации и изисквания на Възложителя"’ от 
документацията на обществената поръчка. В част IV, раздел „В”, т. 11 от ЕЕДОП 
участникът да не декларира предоставянето на мостри, описания или снимки на 
продуктите, тъй като съответното обстоятелство не е изисквано от Възложителя. 
Участникът да попълни съответната информация от част VI “Заключителни положения” 
от ЕЕДОП. В част IV, раздел „Г”: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление“ от ЕЕДОП участникът да предостави информация и да приложи 
документи за удостоверяване съответствието с изискването на Възложителя по отношение 
на стандарт БДС EN 10204:2005 или еквивалент, както следва:

И Н Ф О Р М А Ц И Я Т А  Е ЗА Л И Ч Е Н А  Н А  О С Н О ВА Н И Е Ч Л .2 ОТ ЗА К О Н А
ЗА  ЗА Щ И Т А  Н А Л И Ч Н И ТЕ Д А Н Н И , ВЪ В В РЪ ЗК А  С Ч Л .42, А Л .5 ОТ ЗОЕя



2.3. Протоколи с резултати от изпитвания на предлаганите от него чугунени калодки, 
извършени от независима акредитирана лаборатория по смисъла на чл.64, ал.5 от ЗОП, 
съдържащи следните данни:

• резултати от геометричните измервания и оглед за външни дефекти;
• резултати от изпитанията за съпротивление на удар (ударен тест);
• резултати от изпитанията на твърдост;
• резултати от химическия анализ;
• резултат от микроструктурен анализ.
• резултати от химическия анализ на стоманените вложки, извършен от 

производителя на материала за вложките или завода-производител на чугунените калодки.
2.4. Валиден Сертификат за акредитация на лабораторията (или друг документ 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), извършила 
изпитванията на предлаганите от участника чугунени калодки или друг съответстващ 
документ съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен или 
извършва дейността си.

2.5. Участникът да даде разяснения по отношение на представения от него в 
офертата Сертификат №3464/96, издаден на името на ЛЕЯРНА „ПОЖЕГА” АД от 
институт „Кирило Савич”-Белград за лабораторни изпитвания според UIC 542 V и UIC 
832 V и Пр.ЮЖ.231. От така предоставеният документ, комисията констатира, че същият 
не е издаден на името на участника в настоящата обществена поръчка Йединство Ливница 
„Пожега" ООД, а от предоставените в офертата на участника документи не може да се 
установи какво е правоотношението между ЛЕЯРНА „ПОЖЕГА” АД и Йединство 
Ливница „Пожега" ООД. поради което, участникът да разясни какво е значението на 
посоченият документ в офертата на участника, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, визирани в т. 3.3 от раздел „III. Изисквания към участниците. Критерии за 
подбор” от документацията на обществената поръчка удостоверява и дали участникът ще 
предостави друг съответен документ, издаден на името на Йединство Ливница „Пожега” 
ООД. чрез който се доказва съответното обстоятелство.

По смисъла на чл.64, ал.5 от ЗОП, сертификатите да са издадени от независими лица, 
т.е лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган 
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация 
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

2.6. Електронен носител /диск с всички документи от офертата сканирани 
последователно във файл в PDF формат, тъй като предоставения в опаковката с офертата 
оптичен носител е с празно съдържание.

Протокол № 2/21.02.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и се утвърди 
на дата 07.03.2017 г. от Вас. На 07.03.2017 г. Протокол № 2/21.02.2017 г. и Протокол № 
1/09.02.2017 г. се публикуваха на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в 
раздела на поръчката с горецитирания предмет и се изпратиха на участниците в 
процедурата.

На основание чл.54, ал.9 бе даден срок от 5 работни дни от получаване на Протокол 
№ 2/21.02.2017 г. от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие 
или липса на информация, да представят на комисията гореописаното.

III» Разглеждане на допълнително представените от участниците документи
След изтичане на срока за предоставяне на допълнителни документи от 

горепосочените участници, на дата: 16.03.2017 г., 09:30 часа комисията се събра за 
разглеждането им. На заседанието като основен председател участва

„Обществени поръчки и проекти" на „БДЖ-Товарни превози”
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„Обществени поръчки и проекти" на „Б/ и
прекратяване на трудовото й правоотношение с „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Преди 
започване на работата на комисията резервният председател попълни и подписа 
декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, която е неразделна част от Протокол № 3/16.03.2017 г. 
Същият се запозна с извършените дотук действия на комисията. След като комисията се 
удостовери, че подадените от участниците допълнителни документи са представени в 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки, същите бяха отворени по реда 
на постъпването им в деловодството на “БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, както следва:

1. „Чугунолеене-Първомай” АД - вх. № 01-24-1-6/13.03.2017 г., в 09:10 часа.
2. „Йединство Ливница „Пожега” ООД - вх. № 01-24-2-2/13.03.2017 г„ в 14:25

часа.
Комисията разгледа допълнително подадените от участниците документи, изискани на 

основание чл.54, ал.9 от ППЗОП и ги съпостави с критериите за подбор, определени от 
Възложителя.

111.1. „Чугунолеене-Първомай” АД:
След като комисията е установила, че участникът е предоставил гореописаното в 

Протокол № 2/21.02.2017 г. и е проверила съответствието им с изискванията на 
Възложителя, комисията реши да допусне участникът „Чугунолеене-Първомай” АД до 
разглеждане на техническото му предложение.

111.2. „Йединство Ливница „Пожега” ООД
Констатациите на комисията по отношение на предоставените допълнителни 

документи от участника „Йединство Ливница „Пожега” ООД са подробно описани в 
Протокол № 3/16.03.2017 г.

Предвид обстоятелството, че участникът не е предоставил валиден Сертификат за 
акредитация на лабораторията - Институт Кирило Савич Белград (или друг документ 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), извършила 
изпитванията на предлаганите от участника чугунени калодки или друг съответстващ 
документ, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен или 
извършва дейността си, комисията е решила да изпрати запитване до акредитиращия орган 
на Република Сърбия АТС за предоставяне на информация относно статута на Институт 
„Кирило Савич" АД Белград и сертификат за акредитацията на Институт „Кирило Савич” 
АД за извършване на изпитвания на чугунените калодки, предлагани от „Йединство 
Ливница „Пожега” ООД. На 24.03.2017 г. е получен отговор от АТС, съгласно който 
Институт „Кирило Савич” АД Белград вече не е акредитиран и е посочен съответен линк 
към регистъра. След проверка в регистъра на АТС се установи, че Институт „Кирило 
Савич” АД Белград е бил регистриран първоначално на 01.01.2012 г., но е загубил 
акредитацията си на 26.02.2015 г. Въпреки това лабораторията е декларирала на дата 
22.06.2015 г., че по отношение на доклад 1035/96 от 10.09.1996 г„ се съдържат резултати от 
изпитване с цел проверка на спирачните калодки тип Р-10 за съответствие с UIC 
832/01.07.1993 г„ UIC 542/01.01.1993 г.

Във връзка с констатираното в Протокол № 3/16.03.2017 г. и на основание чл.107, 
т. 1 от ЗОП, комисията предлага на възложителя да отстрани от участие участника 
„Йединство Ливница „Пожега” ООД и същия да не бъде допуснат до по-нататъшно 
участие и разглеждане на техническото и ценовото му предложение в обществената 
поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав 
/ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години”, със следните 
мотиви:

1. Участникът не е представил ЕЕДОП, подписан от лицата по смисъла на 
чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от Закона за обществените поръчки - представляващите 
Монтажно-произведствено предприятие Йединство за изработка и монтаж на термо 
и хидроинсталации и съоръжения акционерно дружество, Севойно (собственик на
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100% от капитала на участника Йединство -  Ливница „Пожега” Дружество е 
ограничена отговорност Пожега). Предоставеният ЕЕДОП е подписан единствено ог 
представителя на Йединство - Ливница „Пожега” ООД. Пожега - Михаило Йевтич. 
Съгласно чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП, основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се 
отнасят освен за лицата, които представляват участника, така и за членовете на 
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи. Недекларирането на обстоятелствата 
по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, представлява основание за задължително отстраняване от 
участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2. Участникът не е изпълнил изискване на Възложителя, посочено в 
обявлението (т.З, подраздел III.1.3) „Технически и професионални възможности” и 
т.3.3.3, раздел II от Указанията за изготвяне на оферти, съгласно което чугу нените 
калодки, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да са сертифицирани 
от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им 
със стандарт БДС EN10204:2005 или еквивалент, с обхват включващ производство 
на чугунени калодки за подвижен железопътен състав или производство на чугунени 
отливки, издаден на името на производителя. За доказване на съответствието си с 
това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят 
заверено копие от посоченият стандарт или еквивалент, с обхват по предмета на 
поръчката. Сертификатът следва да е издаден от независими акредитирани лица 
съобразно чл. 64, ал. 5 от ЗОП. Предоставения сертификат от Институт „Кирило Савич” 
АД Белград за извършване на изпитвания на чугунените калодки, предлагани от 
производителя АД „Леярна „Пожега”, не е издаден от независимо лице, което е 
акредитирано по съответната серия европейски стандарти от национален орган за 
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на 
органи за оценяване на съответствието. Освен това, предоставеното от участника 
Проучване № 1035/96 относно резултатите от изпитването с цел проверка на спирачните 
калодки тип Р-10, производство на леярна „Пожега” е с резултати, които напълно 
отговарят на предписаните стойности на стандарт UIC 832 V, втора редакция от 
01.01.1993 г., както и на стандарт UIC 542 V. Съгласно „Условия за участие и указания за 
изготвяне на офертите”, възложителят е поставил изискване по отношение контрола на 
качеството на доставката на чугунени калодки чрез извършване на изпитания в завода 
производител в съответствие с фиш на UIC 832:2004. Поради това участникът не е доказал 
съответствието на предлаганата продукция с UIC 832:2004, ас предходна версия съгласно 
UIC 832 V, втора редакция от 01.01.1993 г.

Протокол № 3/16.03.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и се утвърди 
на дата 29.03.2017 г. от Вас. На 29.03.2017 г. същият бе публикуван на профила на купувача 
на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела на поръчката с горецитирания предмет.

IV. Разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник - 
„Чугунолеене-Първомай” АД.

На 03.04.2017 г. от 10:30 часа, комисията се събра в горепосочения от 16.03.2017 г. 
състав.

При разглеждане на техническото предложение на „Чугунолеене-Първомай” АД, на 
основание чл.104, ал.5 от ЗОП комисията е изискала участникът да даде разяснения 
относно разликата в записа за максималното съдържание на сяра S в т.1.3. от 
Техническото си предложение и издадените от акредитирана лаборатория за изпитване 
„Прогрес” АД, Стара Загора, с посочени резултатите от изпитванията.

Протокол № 4/03.04.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и на същата 
дата се публикува на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела на 
поръчката и се изпрати на участник - „Чугунолеене-Първомай" АД. За предоставяне на
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разяснението бе даден срок от 4 работни дни от получаване на Протокол № 4/03.04.2017 г. 
от участника.

V. Пояснение на основание чл.104, ал.5 от ЗОП.
На 05.04.2017 г. от 10:30 часа, след получаването в деловодството на „БДЖ-Товарни 

превози'' ЕООД на Плик № 01-24-1-8/05.04.2017 г., 09:38 часа от „Чугунолеене-Първомай” 
АД, комисията се събра в състав:

1 .  Председател: чки и
------------„ „ ( 1 --------  Г 1 Т Т Л Т /*  Г' Г ~ - Ивана

варни
варни

превози" ЕООД;
Членове:

[ ”  в
тен
1 Т Н И

:тва,

зи и

:ция
гото
и и

рни

Преди започване на работата на комисията, резервният член 
попълни и подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, която е неразделна част от 
Протокол № 5/05.04.2017 г. Същият се запозна с извършените дотук действия на 
комисията. Действията на комисията са подробно описани в Протокол № 5/05.04.2017 г. 
Съгласно пояснението, дадено от инж. Живко Станилов, прокурист на „Чугунолеене- 
Първомай" АД участникът е допуснал техническа грешка в т. 1.3. от Техническото му 
предложение, в потвърждение е отразил коректно стойностите на посочените химични 
елементи и конкретно на сярата (S).

С оглед на това, комисията реши, че техническото предложение на участника 
„Чугунолеене-Първомай" АД отговаря на предварително обявените изисквания на 
Възложителя и го допуска до етапа отваряне и разглеждане на плик „Предлагани ценови 
параметри'’.

Протокол № 5/05.04.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и бе 
публикуван на 05.04.2017 г. на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози*’ ЕООД. в 
раздела на поръчката с горецитирания предмет.

На дата 05.04.2017 г. на профила на купувача на дружеството, в самостоятелния 
раздел на настоящата обществена поръчка, основание чл.57, ал.З от ППЗОП бе 
публикувано съобщение за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието по 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в 
процедурата.

VI. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и 
оповестяването им.

На 10.04.2017 г. от 09:30 часа, в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 
находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов" № 3, комисията се събра в състав:

1. Председател: Катя Стоянова- главен експерт в отдел „Обществени поръчки и 
проекти" на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на мястото на основния председател Ивана
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отдел „Обществени поръчки и проекти" на „БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД, поради прекратяване на трудовото й правоотношение с „БДЖ-Товарни 
превози’* ЕООД;

Членове:
гне на вагони и 
[ревози’* ЕООД; 
лотиви” в дирекция 
ЕООД, на мястото 

[рекция „Ремонт на 
го отсъства, поради

и администрация”; 
на „БДЖ-Товарни

На публичната част от заседанието на комисията по отварянето на плика с 
„Предлагани ценови параметри** на допуснатия участник в обществената поръчка не 
присъства негов представител. Действията на комисията са подробно описани в протокол 
№ 6/10.04.2017 г. Ценовото предложение е както следва:

1. Цена на 1 /един/ тон чугунени калодки тип Р10-250- 1 520,00 /хиляда 
петстотин и двадесет лева/ лева, без ДДС.

2. Обща стойност за 243,00 /двеста четиридесет и три/ тона чугунени калодки 
тип Р10-250 - 369 360,00 /триста шестдесет и девет хиляди и триста и шестдесет лева/ 
лева, без ДДС.

3. Цена на 1 /един/ тон чугунени калодки тип Р10-320- 1 520,00 /хиляда 
петстотин и двадесет лева/ лева, без ДДС.

4. Обща стойност за 914,00/деветстотин и четиринадесет/ тона чугунени 
калодки тип Р10-320 - 1 389 280,00 /един милион триста осемдесет и девет хиляди и 
двеста и осемдесет лева/ лева, без ДДС.

5. Обща стойност за 1157,00 /хиляда сто петдесет и седем/ тона чугунени 
калодки от двата типа (Р10-250 и Р10-320), за тригодишен период на изпълнение на 
поръчката, считано от датата на подписване на индивидуален договор, въз основа на 
посочените в т.1 и т.З от настоящото предложение единични цени, е в размер на 
1 758 640,00 /един милион седемстотин петдесет и осем хиляди шестстотин и четиридесет 
лева/ лева, без ДДС.

Цената на чугунените калодки се разбира DDP - София, Горна Оряховица, 
Пловдив, съгласно “INCOTERMS 2010** /включително опаковка, маркировка, транспорт, 
застраховка, мито/ в български лева без ДДС, до франко пунктовете на Възложителя, 
посочени в ценовото предложение.

Начин на плащане: плащането да се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 
(не по-малко от 30/тридесет/) календарни дни, след извършване на доставката на 
заявеното количество калодки от Възложителя и представяне на документите, посочени в 
ценовото предложение на съответния адрес.

VII. Оценяването на допуснатите оферти:
Комисията не е констатирала при проверката на ценовото предложение на 

участника „Чугунолеене-Първомай” АД аритметични грешки при получаването на общите 
стойности за чугунените калодки от двата типа (Р10-250 и Р10-320) и общата стойност за 
1157,00 тона чугунени калодки, и в изписването им словом.

С оглед на обстоятелството, че офертата му отговаря на изискванията на ЗОП и на 
предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за 
участие, комисията реши да допусне до етап класиране офертата на „Чугунолеене- 
Първомай” АД.
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VIII. Класиране:
С оглед на гореизложеното, комисията е извършила следното класиране по 

определения от Възложителя критерий за икономически най-изгодна оферта “най-ниска 
цена" на допуснатите участници в открита процедура за сключване на рамково 
споразумение с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав 
/ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за период от 3 години”, както следва:

Първо място: „Чугунолеене-Първомай” АД с предложена обща стойност за 
изпълнение предмета на поръчката в размер на 1 758 640,00 /един милион седемстотин 
петдесет и осем хиляди шестстотин и четиридесет лева/ лева, без ДДС.

Протокол № 6/10.04.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и на 
12.04.2017 г. бе публикуван на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в 
раздела на поръчката с горецитирания предмет.

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 
представените оферти на допуснатите участници, на основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, 
комисията предлага на Възложителя да сключи рамково споразумение с класирания на 
първо място участник „Чугунолеене-Първомай” АД за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав 
/ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години” на обща 
стойност 1 758 640,00 /един милион седемстотин петдесет и осем хиляди шестстотин и 
четиридесет лева/ лева, без ДДС.

Неразделна част от настоящия Доклад са Протокол № 1/09.02.2017 г., Протокол № 
2/21.02.2017 г., Протокол № 3/16.03.2017 г., Протокол № 4/03.04.2017 г„ Протокол № 
5/05.04.2017 г. и Протокол № 6/10.04.2017 г„ отразяващи действията на комисията от 
отделните етапи от провеждане на откритата процедура за сключване на рамково 
споразумение с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав 
/ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години”.

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.З от ЗОП, настоящият 
доклад, съставен от 9 (девет) страници, в един екземпляр се подписа от всички членове на 
комисията на 13.04.2017 г. и се предава на Възложителя за утвърждаване ведно с цялата 
документация, събрана в хода на проведената процедура за възлагане на обществената 
поръчка за вземане на решение.

Приложения: Протокол № 1/09.02.2017 г., Протокол № 2/21.02.2017 г„ Протокол 
№ 3/16.03.2017 г., Протокол № 4/03.04.2017 г.. Протокол № 5/05.04.2017 г. и Протокол № 
6/10.04.2017 г.
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