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ДОКЛАД

за резултатите от дейността на комисията по извършване на подбора на 
участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура на 
пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване чрез пренавиване на 
електрически двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел -  
електрически локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, 
делима на 8 обособени позиции”, на основание чл.103, ал.З от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл.60, от Правилника за прилагане на 
закона за обществените поръчки (ППЗОП).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

В изпълнение на Ваша Заповед № 01-01-35/05.01.2018 г. със задача да разгледа 
офертата на единствения участник, оцени и класира офертата му за участие в процедура 
на пряко договаряне по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини в 
електрическите и дизел -  електрически локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни 
превози” ЕООД, делима на 8 обособени позиции”, открита с Решение № 3/05.01.2018 г. 
на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и публикувана на 05.01.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с У Enr
ol 558-2018-0003, се събра назначената комисия в състав:

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

Членове:
2. в отдел „Правен” на „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД;
3. в отдел „Ремонт на локомотиви“, дирекция 

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД,
да изготви настоящия доклад, на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във вр. с чл. 60 

от ППЗОП на 15.02.2018 г.

С оглед на това, предоставям на Вашето внимание да се запознаете с действията на 
комисията, отразени в Протокол № 1/24.01.2018 г., Протокол № 2/07.01.2018 г. и 
Протокола от проведените на 14.02.2018 г. преговори, представяме на Вашето внимание 
следната информация:

http://www.bdz.bg
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I. Резултати от предварителния подбор, разглеждането на техническото 
предложение и проведените преговори.

За участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществената 
поръчка с горецитирания предмет са поканени „Ревис-Русе“ ЕООД, „Стоянов и Синове -  
Бургас“ ЕООД, „Бел-Електрик“ ООД, „Вълчев и синове“ ЕООД, „Статор 66“ ЕООД, „Ел- 
кам“ ЕООД и ЕТ „Венета Досева-Доньо Досев“, с покана № 01-25-2-1/05.01.2018 г.

Горепосочените членовете на комисията се запознаха със съдържанието на 
протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, съгласно който в определения краен срок за 
получаване на оферти, в деловодството е получена една оферта, а именно: оферта с per. 
№ 01-25-1-2/23.01.2018 г„ 13:23 часа от „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД, адрес: гр. Пазарджик, 
ул. „Константин Величков” № 97. Членовете на комисията подписаха декларации по 
чл.103, ал.2 от ЗОП. На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на 
офертата на участника „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД в обществената поръчка не присъстваха 
негови представители. Констатациите на комисията по разгледаните в офертата 
документи в офертата са описани подробно в Протокол № 1/24.01.2018 г.

Протокол № 1/24.01.2018 г. се подписа от всички членове на комисията, публикува 
се на 30.01.2018 г. на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела 
на поръчката с горецитирания предмет и същият ден се изпрати на участника „БЕЛ- 
ЕЛЕКТРИК“ ООД.

В определения срок 06.02.2018 г., участникът представи в деловодството на 
дружеството опаковка с per. № 01-25-2-4/05.02.2018 г., 09:32. Комисията разгледа 
представените в опаковката документи и впоследствие техническите предложения за 
обособените позиции, за които участва участника, са описани подробно в Протокол № 
2/07.02.2018 г. и констатира, че участникът е предоставил необходимите документи, 
отговаря на изискванията на Възложителя за личното състояние и на критериите за 
подбор, и предоставените от него технически предложения за изпълнението на обособени 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 отговарят на предварително обявените 
изисквания на Възложителя.

Протокол № 2/07.02.2018 г. се подписа от всички членове на комисията, публикува 
се на 08.02.2018 г. на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела 
на настоящата поръчка и същият ден се изпрати на участника „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД, с 
писмо за провеждане на преговори.

На заседанието на 14.02.2018 г. за провеждане на преговорите, присъстваха 
горепосочените членове на комисията и представляващия участника -  Еленко Биков, 
управител на „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД.

Цените, посочени в ценовите предложения за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5, № 6, № 7 и № 8, представляващи окончателни такива за изпълнение на 
съответните обособени позиции, са както следва:

1. За обособена позиция № 1: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за вентилатори, охлаждащи радиаторите в лок.серия 07“:

> цената за пренавиване на 1 брой ротор на електрически двигател за вентилатори, 
охлаждащи радиаторите в лок.серия 07 е 1 000,00 лв. без ДДС;

>  общата стойност за пренавиване на 30 броя ротори на електрически двигатели за 
вентилатори, охлаждащи радиаторите в лок.серия 07 е 30 000,00 лв. без ДДС, 
представляваща общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 1.

2. За обособена позиция № 2: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за вентилатори, охлаждащи тяговите двигатели в лок.серия 07“:

>  цената за пренавиване на 1 брой статор на електрически двигател за 
вентилатори, охлаждащи радиаторите в лок.серия 07 е 950,00 лв. без ДДС;

>  общата стойност за пренавиване на 16 броя статори на електрически двигатели 
за вентилатори, охлаждащи радиаторите в лок.серия 07 е 15 200,00 лв. без ДДС, 
представляваща общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 2.

3. За обособена позиция № 3: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за компресорите на ел. лок. серия 46“:
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> цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за компресорите на ел. 
лок. серия 46 е 1 350,00 лв. без ДДС;

>  общата стойност за пренавиване на 20 броя електрически двигатели за
компресорите на ел. лок. серия 46 е 27 000,00 лв. без ДДС, представляваща общата 
стойност за изпълнение на обособена позиция № 3.

4. За обособена позиция № 4: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за сервомотор на АТП за ел.лок. серия 46“:

>  цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за сервомотор на АТП за 
ел.лок. серия 46 е 272,00 лв. без ДДС;

> общата стойност за пренавиване на 15 броя електрически двигатели за
сервомотор на АТП за ел.лок. серия 46 е 4 080,00 лв. без ДДС, представляваща общата 
стойност за изпълнение на обособена позиция № 4.

5. За обособена позиция № 5: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за охлаждане на маслото на Ттр и охлаждане реостатни резистори - за 
ел.лок. серия 46“:

>  цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за охлаждане на маслото 
на Ттр и охлаждане реостатни резистори - за ел.лок. серия 46 е 1 225,00 лв. без ДДС;

>  общата стойност за пренавиване на 10 броя електрически двигатели за
охлаждане на маслото на Ттр и охлаждане реостатни резистори - за ел.лок. серия 46 е 12
250,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност за изпълнение на обособена 
позиция № 5.

6. За обособена позиция № 6: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за отопление на кабини сер.43 тип 2АРС 71 2SB“:

> цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за отопление на кабини 
сер.43 тип 2АРС 71 2sb е 100,00 лв. без ДДС;

> общата стойност за пренавиване на 6 броя електрически двигатели за отопление 
на кабини сер.43 тип 2АРС 71 2sb е 600,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност 
за изпълнение на обособена позиция № 6.

7. За обособена позиция № 7: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за отопление на кабини сер.43 тип ЗАРС 71 2SB“:

> цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за отопление на кабини 
сер.43 тип ЗАРС 71 2sb е 100,00 лв. без ДДС;

> общата стойност за пренавиване на 3 броя електрически двигатели за отопление 
на кабини сер.43 тип ЗАРС 71 2sb е 300,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност 
за изпълнение на обособена позиция № 7.

8. За обособена позиция № 8: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за горивокачваща помпа сер.55“:

> цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за горивокачваща помпа 
сер.55 е 1400,00 лв. без ДДС;

> общата стойност за пренавиване на 4 броя електрически двигатели за 
горивокачваща помпа сер.55 е 5600,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 8.

Протоколът от проведените на 14.02.2018 г. преговори се подписа от всички 
членове на комисията и от присъствалия представител на участника и ще бъде публикуван 
ведно с настоящия доклад, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в 
раздела на поръчката с горецитирания предмет.

II. Оценяване на допуснатите оферти:
При проверката на ценовите предложения на участника „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД 

за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8, комисията не е 
констатирала аритметични грешки.

Общата стойност за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в размер на 
95 030,00 лв. без ДДС.

С оглед на обстоятелството, че офертата на единствения участник отговаря на 
изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи

3



се в документацията за участие, комисията реши да допусне до етап класиране офертата 
на „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД.

III. 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 пряко договаряне по реда ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Възстановяване чрез пренавиване на електрически 
двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел -  електрически 
локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, делима на 8 обособени 
позиции”, за следните обособени позиции:

1. За обособена позиция № 1: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за вентилатори, охлаждащи радиаторите в лок.серия 07“:

- Първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 1 в размер на 30 000,00 лева без ДДС.

2. За обособена позиция № 2: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за вентилатори, охлаждащи тяговите двигатели в лок.серия 07“:

- Първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 2 в размер на 15 200,00 лева без ДДС.

3. За обособена позиция № 3: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за компресорите на ел. лок. серия 46“:

- на първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 3 в размер на 27 000,00 лева без ДДС.

4. За обособена позиция № 4: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за сервомотор на АТП за ел.лок. серия 46“:

- Първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 4 в размер на 4 080,00 лева без ДДС.

5. За обособена позиция № 5: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за охлаждане на маслото на Ттр и охлаждане реостатни резистори - за 
ел.лок. серия 46“:

- Първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 5 в размер на 12 250,00 лева без ДДС.

6. За обособена позиция № 6: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за отопление на кабини сер.43 тип 2АРС 71 2SB“:

- Първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за
изпълнение на обособена позиция № 6 в размер на 600,00 лева без ДДС.

7. За обособена позиция № 7: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за отопление на кабини сер.43 тип ЗАРС 71 2SB“:

- Първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за
изпълнение на обособена позиция № 7 в размер на 300,00 лева без ДДС.

8. За обособена позиция № 8: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. 
двигатели за горивокачваща помпа сер.55“:

- Първо място: „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с предложена обща стойност за
изпълнение на обособена позиция № 8 в размер на 5 600,00 лева без ДДС.

1У.Предложение на комисията:

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 
представената оферта на единствения участник, на основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП, 
комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: „Възстановяване чрез 
пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини в електрическите и 
дизел -  електрически локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, 
делима на 8 обособени позиции” с класирания на първо място за обособени позиции №
1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 участник „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД с обща
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стойност за изпълнение предмета на обществената поръчка за всички обособени 
позиции в размер на 95 030,00 лв. без ДДС.

Настоящият доклад е съставен от пет страници, в един екземпляр се подписа от 
всички членове на комисията на 15.02.2018 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 № 1/24.01.2018 г., Протокол № 2/07.02.2018 г. и Протокол 
от проведените на 14.02.2018 г. преговори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..( ^  юва

ЧЛЕНОВЕ:
1............... щва

Информацията е заличена на осн. чл.2 от 33/1Д, 

във воъзка с чл.42. ал.5 от ЗОП
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П Р О Т О К О Л
от проведени преговори с „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 
ал.1 от ЗОП със Заповед № 01-01-35/24.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, натоварена със задача за извършване на подбора на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците в пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване чрез пренавиване на 
електрически двигатели за спомагателни машини в електрическите и дизел -  електрически 
локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, делима на 8 обособени позиции”, 
открита с Решение № 3/05.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и 
публикувана на 05.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за 
обществени поръчки с УНП: 01558-2018-0003.

В публично заседание на 14.02.2018 г. от 10:00 часа, комисията започна своята работа 
съгласно раздел VIII от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки (ППЗОП), в състав:

1. Председател: i тдел „ОПП” при „БДЖ -
Товарни превози” ЕООД Информацията е заличена на осн. чл.2 от 33/1Д,
Основни членове: _

~ във воъзка с чл.42, ал.5 от ЗОП г2. и в отдел „правен при „ьд ж - Товарни 
превози’ ь и и д ;

3. I в отдел „Ремонт на локомотиви“, дирекция
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

В настоящото заседание участникът се представлява от г-н Еленко Биков - управител на 
„БЕЛ-ЕЛЕКТРИК” ООД.

Председателят на комисията отвори осемте запечатани непрозрачни пликове с надпис: 
„Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8, 
съдържащи съответните първоначални ценови предложения.

I. За обособена позиция № 1: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели за 
вентилатори, охлаждащи радиаторите в лок.серия 07“:

1. Цената за пренавиване на 1 брой ротор на електрически двигател за вентилатори, 
охлаждащи радиаторите в лок.серия 07 е 1 000,00 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за пренавиване на 30 броя ротори на електрически двигатели за 
вентилатори, охлаждащи радиаторите в лок.серия 07 е 30 000,00 лв. без ДДС, представляваща 
общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 1.

II. За обособена позиция № 2: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели за 
вентилатори, охлаждащи тяговите двигатели в лок.серия 07“:

1. Цената за пренавиване на 1 брой статор на електрически двигател за вентилатори, 
охлаждащи тяговите двигатели в лок.серия 07 е 950,00 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за пренавиване на 16 броя статор и на електрически двигатели за 
вентилатори, охлаждащи тяговите двигатели в лок.серия 07 е 15 200,00 лв. без ДДС, 
представляваща общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 2.

III. За обособена позиция № 3: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели за 
компресорите на ел. лок. серия 46“:



1. Цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за компресорите на ел. лок. 
серия 46 е 1350,00 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за пренавиване на 20 броя електрически двигатели за компресорите на 
ел. лок. серия 46 е 27 000,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност за изпълнение на 
обособена позиция № 3.

IV. За обособена позиция № 4: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели за 
сервомотор на АТП за ел.лок. серия 46“:

1. Цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за сервомотор на АТП за ел.лок. 
серия 46 е 272,00 лв. без ДДС;

1. Общата стойност за пренавиване на 15 броя електрически двигатели за сервомотор на 
АТП за ел.лок. серия 46 е 4 080,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност за изпълнение 
на обособена позиция № 4.

V. За обособена позиция № 5: “Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели за 
охлаждане на маслото на ттр и охлаждане реостатни резистори - за ел.лок. серия 46“:

1. Цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за охлаждане на маслото на Ттр 
и охлаждане реостатни резистори - за ел.лок. серия 46 е 1225,00 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за пренавиване на 10 броя електрически двигатели за охлаждане на 
маслото на Ттр и охлаждане реостатни резистори - за ел.лок. серия 46 е 12250,00 лв. без ДДС, 
представляваща общата стойност за изпълнение на обособена позиция № 5.

VI. За обособена позиция № 6: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели за 
отопление на кабини сер.43 тип 2АРС 71 2SB“:

1. Цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за отопление на кабини сер.43 
тип 2 A PC 71 2sb е 100,00 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за пренавиване на 6 броя електрически двигатели за отопление на
кабини сер.43 тип 2 A PC 71 2sb е 600,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност за
изпълнение на обособена позиция № 6.

VII. За обособена позиция № 7: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели за 
отопление на кабини сер.43 тип ЗАРС 71 2SB“:

1. Цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за отопление на кабини сер.43 
тип ЗАРС 71 2sb е 100,00 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за пренавиване на 3 броя електрически двигатели за отопление на
кабини сер.43 тип ЗАРС 71 2sb е 300,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност за
изпълнение на обособена позиция № 7.

VIII. За обособена позиция № 8: „Възстановяване чрез пренавиване на ел. двигатели 
за горивокачваща помпа сер.55“:

1. Цената за пренавиване на 1 брой електрически двигател за горивокачваща помпа сер.55 е
1400,00 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за пренавиване на 4 броя електрически двигатели за горивокачваща 
помпа сер.55 е 5600,00 лв. без ДДС, представляваща общата стойност за изпълнение на 
обособена позиция № 8.

В цената влизат разходите за извършването на услугата, цената на вложените материали, 
нови лагери за съответните обособени позиции, съгласно Техническа спецификация за 
„Възстановяване чрез пренавиване на електрически двигатели за спомагателни машини в 
електрическите и дизел -  електрически локомотиви, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД“ (Приложение № 1), като транспортните разходи са за сметка на Възложителя.

Участникът „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД е потвърдил условията и начина на плащане, и е 
попълнил банковата си сметка.

Ценовите предложения за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 и № 8 са 
изготвени, съгласно приложения към поканата образец (Приложение № 3).
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Комисията пристъпи към обсъждане на клаузите на проекта на договора и окончателните 
ценови предложения на участника за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5; № 6, № 7 и № 
8.

Представляващият участника заяви, че е съгласен и приема клаузите на проекта на 
договора (Приложение № 11).

Комисията проведе договаряне по отношение на представените първоначални ценови 
предложения с представляващия участника „БЕЛ-ЕЛЕКТРИК“ ООД, като той заяви, че 
представените ценови предложения за за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 
и № 8 представляват окончателните такива за изпълнение на съответните обособени позиции.

Договарянето приключи в 10:30 часа.
Настоящият протокол е съставен от три страници и е съставен в един екземпляр.

Приложения: Списък на присъствалите представители на участника;

Председател н^крмисията: За „Б Е ^ Л Е К Т Р И К “ ООД:

1 . _  _ 'атя Стоянова .. >иков
У/фа^Ш ел Y

Членове: / Г  '
2 .....................  ова / /

3.. Минев

Информацията е заличена на осн. чл.2 от 33/1Д, 
във воъзка с чл.42. ал.5 от ЗОП
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