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ИНФ ОРМ АЦИЯТА  Е ЗАЛИЧЕНА HA ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛДГ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ-42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Управит&Уна ,. БДЖ-1 авари и превози” ЕООД 

/У У  ДОКЛАД

за резултатите от дейността на комисията по разглеждане на заявленията на 
кандидатите, оценяване и класира офертите за участие в процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Среден (заводски) ремонт на 30 
броя вагони тип Z (серия 785 и 795) за превоз на опасни товари, собственост на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД през 2017 г ”, на основание чл.ЮЗ, 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).

На 23.06.2017г. в 11:20 часа, в стая 209, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 се състоя 
заседание на комисията, назначена Заповеди № 01 -01-268/18.08.2017 год. и № 01-01- 
363/23.10.2017 г. на Управителя на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, със задача да разгледа 
заявленията на кандидатите, оцени и класира офертите на участниците в обществената 
поръчка за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП 
с предмет: „Среден (заводски) ремонт на 30 броя вагони тип Z (серия 785 и 795) за превоз 
на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД през 2017 г.”, открита с 
Решение № 8/11.07.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана 
на 13.07.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558- 
2017-0008 и в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен номер: 2017/S 132- 
270715, и публикувано Решение № 1/21.07.2017 г. за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация, и Решение № 1/28.09.2017 г. за предварителен 
подбор, в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и изискванията на 
Възложителя.

Комисията беше в състав от определените в заповедта основни членове:
1. Председател: - Главен експерт в отдел „Обществени поръчки и

проекти" на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД Товарни превози” ЕООД;
Членове:
2. - Старши юрисконсулт в отдел „Правен” на „БДЖ-Товарни

Превози” ЕиНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛА1, АЛ.5 от зог

3. ______ ____ „__________________  —. ___ г ____ вагони“ в
дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

4..............г _____ г _____ „ ____- Главен експерт „Експлоатация на товарни вагони” в
дирекция „Експлоатация” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

5. - Главен счетоводител на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

С оглед на това, предоставям на Вашето внимание да се запознаете с действията на 
комисията, отразени в Протокол № 1/18,08.2017 г. и Протокол № 2/26.09.2017 г„ 
Протокол по чл.55, ал.1 от ППЗОП от 27.09.2017 г. и Протокола от проведените на 
23.10.2017 г. преговори, както следва:

I. Резултати от предварителния подбор.

http://www.bdz.ba


На публичното заседание по отваряне на заявленията и заседанието от разглеждане 
* на представените от единствения кандидат „КОЛОВАГ“ АД документи присъстваха 

основните членове на комисията, като работата им е описана подробно в Протокол № 
1/18.08.2017 г. На заседанието, проведено на 26.09.2017 г. в състава на помощния орган на 
Възложителя, на мястото на основния член инж, Красимир Костадинов (главен експерт 
„Експлоатация на товарни вагони“ в дирекция „Експлоатация'’), отсъстващ поради 
разрешен служебен отпуск от работодателя, присъства резервния член инж. Йордан 
Периолски (Ръководител отдел „Експлоатация на товарни вагони“ в дирекция 
„Експлоатация” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД). 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 № 2/26.09.2017 г. и се запозна с извършените дотук действия 
на комисията. На заседанието бяха разгледани допълнително представените от кандидата 
„КОЛОВАГ“ АД документи и съответствието на заявлението му за участие в настоящата 
обществена поръчка с поставените от Възложителя изисквания по отношение на личното 
състояние и критериите за подбор. Констатациите на комисията по отношение на 
предоставените документи са подробно описани в Протокол № 2/26.09.2017 г. С Протокол 
по чл.55, ал.1 от ППЗОП от 27.09.2017 г. комисията запозна Управителя на „БДЖ-Товарни 
превози“ ЕООД с резултатите от предварителния подбор, а именно: единственият кандидат 
„КОЛОВАГ“ АД със заявление с per. Х° 01-27-1-3/10.08.2017 г., 14:08 часа и посоченото от 
него трето лице „МУЛТИТЕСТ“ ООД отговарят на обявените от Възложителя изисквания.

Във връзка с гореизложеното, с Решение Х° 1/28.09.2017 г. Управителят на „БДЖ- 
Товарни превози“ ЕООД обяви кандидата, който да бъде поканен да представи 
първоначална оферта, съответно да участва в преговори, а именно: „КОЛОВАГ“ АД. 
Решението е изпратено на 28.09.2017 г. и е публикувано същия ден в раздела на 
обществената поръчка на профила на купувача на възложителя, където са публикувани 
преди това горепосочените протоколи.

II. Разглеждане на първоначалната оферта и провеждане на преговори.
След изтичане на срока за обжалване на горепосоченото решение, се изпрати покана 

№> 01-27-1-6/10.10.2017 г. на посочената от кандидата електронна поща, като същата се 
публикува на 10.10.2017 г. в раздела на обществената поръчка на профила на купувача на 
възложителя. В поканата бе посочено, че крайният срок за предоставяне на 
първоначалната оферта е 20.10.2017 г., до 16:45 часа, а преговорите ще се проведат в 10:00 
часа на 23.10.2017 г.

На заседанието на 23.10.2017 г. освен основните членове на комисията
присъстваха и представители на участника „КОЛОВАГ” АД, а именно: инж. Емил 
Йончев, Изпълнителен директор и инж. Николай Папазов, Зам. Директор, упълномощен с 
нотариално заверено пълномощно, намиращо се в първоначалната оферта. Същите 
удостовериха присъствието си, като се подписаха в списъка на присъствалите 
представители. Комисията констатира следното:

- представената от единствения участник първоначална оферта с per. Х« 01-27-1- 
7/17.10.2017 г„ 10:35 часа е получена в делодството в определения от Възложителя срок и 
е в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно указанията в поканата;

- предоставените от участника документи и съдържанието им отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя.

- след отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, посочената в 
първоначалното ценово предложение на участника обща стойност за изпълнение предмета 
на поръчката е в размер на 1 005 955,00 лева без ДДС.

Комисията прие направените предложения от присъстващите представители на 
участника по клаузите на проекта на договора (Приложение Х« 1 към документацията) и 
представеното от тях окончателно ценово предложение за изпълнение предмета на 
обществена поръчка с предмет: „Среден (заводски) ремонт на 30 броя вагони тип Z (серия 
785 и 795) за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 
през 2017 г.”, в размер на 994 955,00 лева без ДДС (деветстотин деветдесет и четири 
хиляди деветстотин петдесет и пет лева без ДДС).

Протоколът от проведените на 23.10.2017 г. преговори се подписа от всички членове 
на комисията и от присъствалите представители на участника и ще бъде публикуван ведно
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с настоящия доклад, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, в раздела 
на поръчката с горецитирания предмет.

III. Оценяване на допуснатите оферти:
Комисията не е констатирала при проверката на ценовото предложение на 

участника „КОЛОВАГ” АД аритметични грешки при получаването на общата стойност за 
изпълнение на настоящата обществена поръчка.

С оглед на обстоятелството, че заявлението и офертата му отговарят 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 „КОЛОВАГ” АД.

IV, Класиране:
С оглед на гореизложеното, комисията е извършила следното класиране по 

определения от Възложителя критерий за икономически най-изгодна оферта “най-ниска 
цена” на участника в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП 
с предмет: „Среден (заводски) ремонт на 30 броя вагони тип Z (серия 785 и 795) за превоз 
на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД през 2017 г.”, както 
следва:

- на първо място: „КОЛОВАГ” АД с предложена обща стойност в размер на 
994 955,00 лева без ДДС (деветстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и 
пет лева без ДДС).

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 
представената оферта на единствения участник, на основание чл.60, алЛ, т.9 от ППЗОП, 
комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: „Среден (заводски) 
ремонт на 30 броя вагони тип Z (серия 785 и 795) за превоз на опасни товари, собственост 
на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД през 2017 г.” с класирания на първо място участник

На основание чл.60 от ППЗОП, във връзка с чл.ЮЗ, ал.З от ЗОП, настоящият 
доклад ведно с приложенията, съставен от 3 (три) страници, в един екземпляр се подписа 
от всички членове на комисията на 26.10.2017 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 № 1/18.08.2017 г„ Протокол № 2/26.09.2017 г„ Протокол 
по чл.55, ал.1 от ППЗОП от 27.09.2017 г. и Протокол от проведените на 23.10.2017 г. 
преговори

.КОЛОВАГ” АД.

Комисия:

1.ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ........................
,. Катя СтояноваА П .

ЧЛЕНОВЕ: 
2. .. 3. ..

инж;. Райна Накева
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛД2, АЛ.5 ОТ ЗОП

4. -
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П Р О Т О К О Л  
от преговорите с „КОЛОВАГ” АД

Днес, 23.10.2017 г. в 10:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, 
ул. ”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповеди № 01-01-268/18.08.2017 год. и № 01-01- 
363/23.10.2017 г. на Управителя на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД за провеждане на 
процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Среден 
(заводски) ремонт на 30 броя вагони тип Z (серия 785 и 795) за превоз на опасни товари, 
собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД през 2017 г.”, открита с Решение № 8/11.07.2017 
г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана на 13.07.2017 г. в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558-2017-0008 и в Официалния 
вестник на Европейския съюз с референтен номер: 2017/S 132-270715, и публикувано Решение 
№ 1/21.07.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, и 
Решение № 1/28.09.2017 г. за предварителен подбор, се събра назначената, с горецитираната 
заповед, комисия в състав:

1. Председател: - Главен експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти"
на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

Членове:
2. д , - Старши юрисконсулт в отдел „Правен” на „БДЖ-Товарни

с л л п .
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ 42, АЛ.5 ОТ ЗОП

-------------- , ................ ................ .................................., -------- . . y x . i v v y _ . r l  L v V W f M , ,

4. главен експерт „Експлоатация на товарни вагони” в 
дирекция „Експлоатация” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

5. Елица Благоева - Главен счетоводител на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

В настоящото заседание участникът „КОЛОВАГ” АД се представлява от инж. Емил 
Йончев, Изпълнителен директор и инж. Николай Папазов, Зам. Директор, упълномощен с 
пълномощно per. № 3905/21.07.2017 г. по описа на Наташа Хайтова, нотариус в район РС- 
Пазарджик, per. № 154 на Нотариална камара, които се подписаха в списъка на присъставалите 
представители.

Председателят на комисията отвори запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 
„Първоначална оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие 
по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Среден (заводски) ремонт на 30 броя 
вагони тип Z (серия 785 и 795) за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД през 2017 г.”, с per. № 01-27-1-7/17.10.2017 г., 10:35 часа.

След отварянето на опаковката, комисията констатира, че предоставените документи и 
съдържанието им отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.

Председателят в присъствието на всички членове на комисията и присъствалите 
представители, отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и съобщи 
първоначалното му ценово предложение, както следва:

Обща стойност за изпълнение предмета на поръчката в размер на 1 005 955,00 лева без
ДДС.

Ценовото предложение е изготвено, съгласно приложения към поканата образец на 
Първоначално ценово предложение (Приложение № 15).

Комисията пристъпи към обсъждане на клаузите на проекта на договора и 
окончателното ценово предложение на участника.

Представителите на участника предлагат да се добавят:
1. В раздел V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, в чл.22 да се добави т. 14 

със следното съдържание:



т.14. да извърши чрез посоченото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата си трето лице 
„МУЛТИТЕСТ“ ООД, с ЕИК: 813141496, представлявано от управителя Христо Чукачев 
(акредитиран орган за контрол вид А, съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012, притежаващ 
сертификат за акредитация с БСА per. № 267 ОКА/29.09.2015 г., издаден от Българска служба 
за акредитация, с валидност до 29.09.2019 г. и въз основа на сключен между „МУЛТИТЕСТ“ 
ООД и „КОЛОВАГ“ АД договор № 2227А/19.09.2017 г.) измервания на балоните на вагоните 
тип Z за превоз на опасни товари, в съответствие с изискванията на Правилника за 
международен железопътен превоз на опасни товари -  R1D, като предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
резултатите от проведените измервания и изпитания.

2. В раздел VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, в чл.26 да се 
добави нова алинея 4 със следното съдържание:

(4) Данните от измерванията на третото лице „МУЛТИТЕСТ“ ООД се приемат от 
страните за валидни резултатите относно състоянието на балоните на вагоните тип Z за превоз 
на опасни товари, за чиято достоверност и надеждност отговорността се носи от акредитирания 
орган „МУЛТИТЕСТ“ ООД.

Комисията приема направените предложения от представителите на участника.

Комисията проведе договаряне по отношение на представеното първоначално ценово 
предложение с представителите на участника на „КОЛОВАГ” АД.

След проведеното договаряне, инж. Емил Йончев, изпълнителен директор на участника 
„Коловаг” АД, представи окончателно ценово предложение за изпълнение предмета на 
обществена поръчка с предмет: „Среден (заводски) ремонт на 30 броя вагони тип Z (серия 785 и 
795) за превоз на опасни товари, собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД през 2017 г.”, в 
размер на 994 955,00 лева без ДДС /деветстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин 
петдесет и пет лева без ДДС/.

Договарянето приключи в 11:15 часа.
Настоящия!' протокол се състои от две страници и е съставен в 1 екземпляр.

Приложение: Окончателно ценово предложение

Председател на Комисията:

к Катя Стоянова

Uyo^QB^fJ АД:

и!ж. Емил Йончев -  изп.директорV
ж. Николай Папазов -  зам.директор

Членове:
гх А  а

1 . .. Тодорка Арнаудова

2' й
инж. РайндПТакеМ

инж. Красимир Костадинов

4. .1 Елица Благоева
, ■ 1

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ОТ ЗЗЛДГ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛД2, АЛ.5 ОТ ЗОП


