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УПРАВИТЕЛ НА 
„БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД 

Д О К Л А Д 

на основание чл. 117, ал. 2, във връзка с чл. 89, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) за резултата от преговорите, проведени от назначената със заповед № 524/24.10.2014 г. на 

Управителя на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД комисия, извършила предвидените в ЗОП действия 
по провеждане на процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Внедряване на система за локализиране и проследяване на железопътния транспорт 
във връзка с проект „Мултимодална платформа „Адриатика - Дунав - Черно море", 

финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна 
Европа" 2007-2013 и съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие", открита с 

Решение № 22/23.09.2014 г. на Управителя на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки към АОП под 

Уникален номер 01558-2014-0023. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

В изпълнение на Решение № 3/04.11.2014 г. за предварителен подбор по процедура на 
договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Внедряване на система за 
локализиране и проследяване на железопътния транспорт във връзка с проект 
„Мултимодална платформа „Адриатика - Дунав - Черно море", финансиран по Оперативна 
програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа" 2007-2013 и 
съфинансирана or Европейския фонд за регионално развитие", открита с Решение № 
22/23.09.2014 г. на Управителя на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки към АОП под Уникален номер 01558-2014-0023, е изпратена покана за 
участие в договарянето на „Сирма Солюшънс" АД, изх. № 02-30-94/04.11.2014 г. В същата на 
основание чл. 104а, ал. 3 от ЗОП е определен чрез споразумение краен срок за подаване на 
предварителна оферта - 10.11.2014 г., 16:00 часа. 

В указания срок в деловодството на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД е постъпила 
първоначална оферта от „Сирма Солюшънс" АД с вх. № 94/10.11.2014 г, получена в 11:40 ч. 
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На 11.11.2014 г, в 10.00 часа, в сградата на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, в гр. София, ул. 
„Иван Вазов" № 3, за провеждане на договаряне с поканения участник се събра назначената със 
Заповед № 524/24.10.2014 г. на Управителя на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД комисия в състав: 

Председател: инж. Татяна Василева - Директор на дирекция „Договори, обществени поръчки 
и проекти" в „Холдинг БДЖ" ЕАД 

Членове: 
1. Мария Петрова - Старши юрисконсулт при „БДЖ - Товарни превози" ЕООД; 
2. инж. Надя Ганева - Ръководител отдел „Информационни технологии" при „БДЖ - Товарни 

превози" ЕООД; 
3. инж. Стефан Сергиев - Ръководител отдел „ОУП", дирекция "Експлоатация" при „БДЖ -

Товарни превози" ЕООД; 
4. инж. Росица Станкова - Експерт, обществени поръчки в отдел „Обществени поръчки", 

Дирекция „Договори, обществени поръчки и проекти" в „Холдинг БДЖ" ЕАД, протоколчик. 
На заседанието на комисията при отваряне на първоначалните оферти, присъства 

представител на участника „Сирма Солюшънс" АД - Цветан Борисов Алексиев, в качеството му на 
представляващ участника съгласно търговската му регистрация. 

На основание чл. 117, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, 
комисията отвори подадената от участника "Сирма солюшънс" АД първоначална оферта и 
констатира, че участникът е представил плик № 1 „Първоначално предложение за изпълнение на 
поръчката" и Плик № 2 „Първоначално предлагана цена", съгласно изискванията на Възложителя. 

Комисията отвори Плик № 1 и е оповести съдържащите се в него документи. След тези 
действия приключи публичната част на заседанието и съгласно разпоредбите на чл. 89, ал. 2 от ЗОП 
комисията определи договарянето с участника да се проведе на 13.11.2014 г. в сградата на „БДЖ -
Товарни превози" ЕООД, в гр. София, ул. „Иван Вазов" № 3, от 10:00 часа. 

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към подробно 
разглеждане на представеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката за 
съответствието му с изискванията на Възложителя и Техническото задание на Възложителя от 
документацията за участие. Комисията констатира, че първоначалното предложение на участника 
„Сирма Солюшънс" АД, както и представеното Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, отговорят на заложените от Възложителя минимални изисквания: 

Действията на комисията, извършени на 11.11.2014 г., са обективирани в протокол № 2 от 
същата дата, подписан от членовете й. 

На 13.11.2014 г, в 10:00 часа, в сградата на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, в гр. София, ул. 
„Иван Вазов" № 3, комисията проведе на основание чл. 117, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 3 от ЗОП 
договаряне с участника "Сирма солюшънс" АД, представляван от изпълнителния директор Цветан 
Борисов Алексиев и търговския директор Асен Крумов Нелчинов, при което оа постигнати следните 
договорености: 

1. Езикът на работа се сменя автоматично в зависимост от профила на потребителя, като 
системата автоматично разпознава езика по регистрация на потребителя. 

2. Детайлите за конкретен влак, които системата ще показва зависят от съобщението 
„СЪСТАВ НА ВЛАКА". В съобщението има възможност да се включат данни включващи № на 
влака, отправна и пристигаща ара, тегло на влака, дължина на влака, състав на влака и др. данни, 
които ще подават железопътните оператори. Данните за влаковете на „БДЖ - Товарни превози" 
ЕООД ще се вземат от действащата в момента „Система за планиране и управление на ресурсите -
Товарни превози". Системата е отворена и може да получава съобщения от всички ж.п. оператори, 
включени в превозния процес. За тези оператори ще има възможност и за ръчно въвеждане, ако 
техните системи не поддържат формата на отворения интерфейс. 

3. Срок за изпълнение на услугата - 19.12.2014 г. и срок за представяне на Демо версия -
27.11.2014 г. 

4. Начин на плащане: 



4.1. Авансово плащане в размер на 40% от договорената цена, в срок от 5 дни от 
представяне на Демо версия на системата, след представяне от изпълнителя на оригинална фактура и 
приемо - предавателен протокол за приемане на Демо версията. 

4.2. Окончателно плащане в размер на 60 % от договорената цена, в срок от 5 дни от 
представяне на окончателния вариант на системата, извършено обучение и предоставяне на 
лицензните, след предоставяне от изпълнителя на оригинална фактура и приемо - предавателен 
протокол за окончателно приемане на работата на изпълнителя. 

5. Срок за приемане на Началния и Окончателния доклад от Възложителя - 5 дни. 

След постигане на посочените договорености комисията отвори Плик № 2 „Първоначално 
предлагана цена". Ценовото предложение от първоначалната оферта на „Сирма Солюшънс" АД, е: 

1. Първоначална цена за изпълнение на поръчката: 169 980.00 лв. без ДДС, в т.ч: 
1.1. Проучване и подготовка на данни и установяване на дейности, необходими стартиране на 

използване на системата от участниците в ADB Multiplatform - 165 020.00 лв., определени както 
следва: 

- Предоставяне на лицензни за системата (1 година/2015 г.) - 55 000.00 лв.; 
- Локализация, адаптация и интеграция на системата - 82 080.00 лв.; 
- Внедряване на системата - 7 040 .00 лв.; 
- Хостинг на системата (1 година/2015 г.) - 5 980.00 лв. 
- Поддръжка на системата (1 година/2015 г.) - 14 920.00 лв. 
1.2. Обучение на персонала за работа със системата - 4 960.00 лв., определени както следва: 

- Документация на системата и материали за обучение - 4 340.00 лв.; 
- Обучение - 620.00 лв. 
Общата стойност за изпълнение на поръчката възлиза на 169 980,00 лв. (сто шестдесет и 

девет хиляди деветстотин и осемдесет лева и 00 ст.) без ДДС. 
Представляващият участника по търговската му регистрация заяви, че първоначалната ценова 

оферта, остава и окончателна ценова оферта, предвид, че това е оптималният вариант за цена за 
изпълнение на проекта. 

Направените предложения и постигнатите договорености с участника «Сирма солюшънс» АД 
са отразени в отделен протокол , подписан от членовете на комисията и от участника. 

На 13.11.2014 г, в 13.00 часа, комисията продължи работата си, като в резултат на 
извършените действия и въз основа на окончателното предложение на участника, подробно описано 
в протокола от договарянето, комисията пристъпи към оценяване на предложението на „Сирма 
Солюшънс" АД, съгласно методика за оценка на офертите и критерий за оценка - „икономически 
най-изгодна оферта". 

На основание извършеното оценяване, комисията, след като е приложила критерий за оценка 
на офертите - „икономически най-изгодна оферта", предлага участникът „Сирма Солюшънс" АД да 
бъде класиран на първо място с комплексна оценка 85 точки. 

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 117, ал. 2, във връзка с чл. 89, ал. 5 от ЗОП, 
изготви се на 14.11.2014 г. в един екземпляр, състоящ се от 4 страници и се подписа от всички 
членове на комисията, с което работата й приключва. 

На основание чл. 117, във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП възложителят в срок 5 (пет) работни 
дни след приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява 
класирането и участника, определен за изпълнител. 
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Приложение: 
1. Протокол № 1 от 24.10.2014 г., съдържащ окончателните резултати от подбора; 
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2. Протокол № 2 от 11.11.2014 г. за отваряне и разглеждане на първоначалната оферта 
участника; 

3. Протокол от 13.11.2014 г. от проведено договаряне с участника „Сирма Солюшънс" АД; 
3. Протокол № 3 от 13.11.2014 г. от извършено оценяване и класиране на участниците. 

Настоящия доклад се предаде от комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: . инж. Татяна Василева 
ЧЛЕНОВ] 
1 .. МарияЛетрова 

2. С... инж. Надя Ганева 

3 i ^ J f r / . . . . инж. Стефан Сергиев 

4. инж. Росица Станкова 

На представителя на възложителя: 

инж. Любомир Илиев 
Управйгбл на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД 
на,//....11.2014 г, гр. София 


