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ДОКЛАД

за резултатите от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценяване 
и класиране на офертата, подадена в отговор на покана № 01-24-1-11/22.05.2017 г. за 
участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен 
железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за първи 
едногодишен период”, на основание чл.82, ал.4 от ЗОП и Рамково споразумение № 
01-04-21/05.05.2017 г.

На 02.06.2017г. в 09:00 часа, в стая 209, гр. София, ул. „Иван Вазов'* № 3 се състоя 
заседание на комисията, назначена Заповед № 01-01-143/02.06.2017 год. на Управителя на 
“БДЖ-Товарни превози" ЕООД, със задача да отвори, разгледа, оцени и класира офертата, 
подадена за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен 
състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД за първи едногодишен период”, в 
съответствие с изискванията на Рамково споразумение № 01-04-21/05.05.2017 г. и 
поканата, приложенията към нея.

Комисията беше в следния състав:
1. Председател: \ 

вагони“ в дирекция ,. 
превози” ЕООД;

Членове:
I

npei
[

ваго
>

ЕОС

преЕ

На заседанието не присъства представител на участника. Председателят на 
комисията откри заседанието на комисията, като прочете заповедта за назначаване на 
комисията.

Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ЗОП, комисията констатира, че в определения 
срок 01.06.2017 г. в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е постъпила оферта 
от „Чугунолеене-Първомай” АД с вх. № 01 -24-1-12/31.05.2017 г., 09:30 часа.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата и установи следното:

Информацията е заличена на основание 
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от 
ЗОП
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1. Документите в офертата отговарят на посочените в поканата изисквания на 
Възложителя по отношение на информацията за личното състояние на участника и в 
съответствие с критериите за подбор.

2. Техническото предложение е изготвено съгласно приложения към поканата 
образец Приложение № 8 „Техническо предложение”.

С оглед на това, че участникът „Чугунолеене-Първомай” АД отговаря на 
предварителните условия на Възложителя, посочени в поканата и рамковото 
споразумение, същият е допуснат до разглеждане на първоначалното му ценово 
предложение и договярнето му. Комисията приключи заседанието в 10:00 часа.

В 13:00 часа на същия ден комисията продължи работата си с провеждане на 
договаряне с представител на участника „Чугунолеене-Първомай” АД - инж. Живко 
Петров Станилов, прокурист. Същият попълни списъка с присъстващи на заседанието 
представители на участниците, който е неразделна част от този доклад.

Председателят на комисията оповести първоначалното ценово предложение на 
участника, чиято обща стойност за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 
498 560,00 (четиристотин деветдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева и 0,00 
стотинки) лева, без ДДС. След проведеното договаряне горепосочената стойност е 
обявена за окончателна от представителя на участника.

Комисията класира по определения от Възложителя критерий за икономически 
най-изгодна оферта “най-ниска цена" на участника във вътрешен конкурентен избор за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени 
калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД за първи едногодишен период” от действието на рамково споразумение № 01- 
04-21/05.05.2017 г., както следва:

• първо място: „Чугунолеене-Първомай” АД с оферта № 01-24-1-12/31.05.2017 г.

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място участник „Чугунолеене-Първомай" АД с обща стойност за изпълнение на 
обществената поръчка е в размер на 498 560,00 (четиристотин деветдесет и осем хиляди 
петстотин и шестдесет лева и 0,00 стотинки) лева, без ДДС.

Мотиви: Офертата на „Чугунолеене-Първомай” АД отговаря на ЗОП, Рамково 
споразумение № 01-04-21/05.05.2017 г. и предварително обявените от възложителя 
условия на обществената поръчка.

Настоящият доклад е съставен от две страници, в един екземпляр се подписа от всички 
членове на комисията на 07.06.2017 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 № 1/02.06.2017 г., Протокол от договаряне, Протокол № 
2/02.06.2017 г. и списък с присъстващи представители на участниците;
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ПРЕДСЕДА1ЧЛ 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от 
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П Р О Т О К О Л  №1

Днес, 02.06.2017 г. в 09:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, 
ул. ’’Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-143/02.06.2017 г. на Управителя на 
“БДЖ-Товарни превози” ЕООД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне 
на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за 
подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за първи 
едногодишен период” от действието на рамково споразумение № 01-04-21/05.05.2017 г., се 
събра назначената, с горецитираната заповед, комисия в състав:

1. Председател: 
вагони” в дирекция „F 
ЕООД;
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Председателят на комисията представи на членовете на комисията протокол по чл.48, 
ал.6 от ППЗОП (ведно със списъка и регистрираните в деловодството оферти), подписан между 
него и представител на деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Съгласно 
представените от председателя на комисията оферта и протокола за приемането й, комисията 
констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е постъпила оферта от 
„Чугунолеене-Първомай” АД с вх. № 01-24-1-12/31.05.2017 г„ 09:30 часа. Офертата е 
постъпила в срока, посочен в поканата -  7 работни дни (10 календарни дни) след получаването 
й по електронен път от горепосочения участник във вътрешен конкурентен избор за определяне 
на изпълнител на обществена поръчка с горецитирания предмет т.е. 01.06.2017 г.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране 
на обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия протокол.

На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертата на участника 
не присъства представител на горецитирания участник.

При проверка на опаковката, съдържаща офертата на участника, комисията констатира, 
че офертата отговаря по отношение на външната страна на изискванията на ЗОП и 
предварително обявените условия. Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка с 
ненарушена цялост, като върху съответната опаковка са отбелязани: входящ номер, дата и час 
на постъпване на офертата и наименование на поръчката.

I. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата
Опаковката съдържа следното:
1. Папка с опис на документи и документи, съдържащи информация за личното 

състояние на участника, съответствие с критериите за подбор, и техническо предложение;
2. Един отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

II. Комисията премина към разглеждане на документите, съдържащи се в папката, 
както следва:

При разглеждане на документите, представени от участника, комисията констатира, че 
същите отговарят на посочените в поканата изисквания на Възложителя по отношение на 
информацията за личното състояние на участника и в съответствие с критериите за подбор.

Комисията разгледа техническото предложение, изготвено съгласно приложения към 
поканата образец Приложение № 8 „Техническо предложение”.



Предложението съдържа следното:
1. Срок на доставка до 20 (двадесет) календарни дни, след получаване на предварителна 

писмена заявка от страна на Възложителя с конкретни количества, разпределени по пунктовете, 
както следва:

За чугунени калодки тип Р10-320:
❖  ПТП София, ЦРЕТСВ Подуяне - гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 (ж.п. гара

Подуяне);
❖  ПТП Горна Оряховица, ВРЦ Горна Оряховица (ж.п. гара Горна Оряховица- 

раз предел ител на);
❖  ПТП Пловдив, ВРЦ Пловдив - гр. Пловдив, ул."Найчо Цанов" № 42 А (ж.п. гара 

Пловдив- разпределителна);
За чугунени калодки тип Р10-250:
❖  ПТП Горна Оряховица, Локомотивно депо Русе - гр. Русе, ул. „Тутракан" № 2 

(ж.п. гара Русе - разпределителна);
❖  ПТП София, Локомотивно депо Дупница - гр. Дупница, ул. "Аракцийски мост" № 

2 (ж.п. гара Дупница);
❖  ПТП Пловдив, Локомотивно депо Стара Загора - гр. Стара Загора, 

кв. „Индустриален" (ж.п. гара Стара Загора).
2. Транспортирането на заявените количества калодки до крайния получател -  франко 

пунктовете на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, да се извършва с организиран от участника 
автомобилен транспорт, за негова сметка, включително разходите за опаковка, маркировка, 
застраховка, мито и контролно мерене на доставените количества.

3. Всяка доставка ще се придружава с пълна техническа документация, изискуема в 
чл.4, ал.2, раздел II от договора (Приложение № 10).

4. Гаранционен срок на чугунените калодки — 24 месеца от датата на доставка.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че участникът „Чугунолеене- 
Първомай” АД отговаря на предварителните условия на Възложителя, посочени в поканата и 
рамковото споразумение. С оглед на това, участникът се допуска до разглеждане на 
първоначалното му ценово предложение и договярнето ще се проведе в 13:00 часа същия ден. 
За часа и датата, участникът бе своевременно уведомен.

Настоящият протокол се състои от две страници, съставен е в 1 екземпляр и се подписа 
от всички членове на комисията.

Приложения:
1. Протокол по чл.48, ал.6 от ЗОП
2. 5 /пет/ броя декларации по чл. 35, ал.З от ЗОП;л

Информацията е заличена на основание 
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от

ПРЕДСЕДАТЕЛзоп 08
т .
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Приложенията са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД, във 
връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП



П Р О Т О К О Л
от договаряне с „Чугунолеене - Първомай” АД

Днес, 02.06.2017 г. в 13:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, 
ул. ’’Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-143/02.06.2017 год. на Управителя на 
“БДЖ-Товарни превози” ЕООД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне 
на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за 
подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за първи 
едногодишен период” от действието на рамково споразумение № 01-04-21/05.05.2017 г., се 
събра назначената, с горецитиоаната заповед, комисия п г/кгтяп-

1. Председател: фНИ
вагони” в дирекция „1 ззи”
ЕООД;

Членове:
- 1 оварни

npei
товарни

вагс
Информацията е заличена на основание ЕООД;
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от Товарни

npei ЗОП
със:

В настоящото заседание участникът „Чугунолеене - Първомай” АД се представлява от 
инж. Живко Петров Станилов, прокурист.

Председателят в присъствието на всички членове на комисията и инж. Живко Петров 
Станилов, отвори пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” и съобщи първоначалното 
му ценово предложение:

1. Цена за 1 (един) тон чугунени калодки тип Р10-250 - 1520,00 (хиляда петстотин и 
двадесет лева и 0,00 стотинки) лева, без ДДС.

2. Обща стойност за 69 (шестдесет и девет) тона чугунени калодки тип Р10-250 - 
104 880,00 (сто и четири хиляди осемстотин и осемдесет лева и 0,00 стотинки) лева, без 
ДДС.

3. Цена за 1 (един) тон чугунени калодки тип Р 10-320 - 1520,00 (хиляда петстотин и 
двадесет лева и 0,00 стотинки) лева, без ДДС.

4. Обща стойност за 259 (двеста петдесет и девет) тона чугунени калодки тип Р10-320 
- 393 680,00 (триста деветдесет и три хиляди шесттотин и осемдесет лева и 0,00 стотинки) 
лева, без ДДС.

5. Обща стойност за 328 (триста двадесет и осем) тона чугунени калодки от двата типа 
(Р10-250 и Р 10-320), за първата година от действието на рамковото споразумение, въз основа на 
посочените в т.2 и т.4 от настоящото предложение единични цени, е в размер на 498 560,00 
(четиристотин деветдесет и осем хиляди петстотин и шестдесет лева и 0,00 стотинки) лева, 
без ДДС.

Ценовото предложение е изготвено, съгласно приложения към поканата образец на 
Първоначално ценово предложение (Приложение № 9).

Във връзка с условие, посочено в покана, Комисията проведе договаряне с 
представителя на участника на „Чугунолеене - Първомай” АД.

След проведеното договаряне, инж. Живко Петров Станилов представи ново 
окончателно ценово предложение за доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен 
състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за първи едногодишен период, съдържащо 
горепосочените цени.



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 чл.З, 
раздел II от проекта на договора.

Договарянето приключи в 13:30 часа.
Настоящият протокол се състои от две страници и е съставен в 1 екземпляр.

Приложение: Окончателно ценово предложение

Председател 1̂ а Комисията: За ,,^}^нрл£ене -  Първомай” АД:

)В

У

ов

Членове:

1.
I /

адинов

3. <

4-d
Информацията е заличена на основание 
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от 
ЗОП



Образец! 
Приложение № 9 

ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

от •4*

ОКОНЧАТЕЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

/изписва се името на участника'

/7  / ?  r  »  Г /БУЛСТАТ, ЕИК/ / г у  -Т

....
/  /  ' /a d fc  по регис

Sr

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме нашето ценово предложение за участие във вътрешен конкурентен 
избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД за първи едногодишен период” от действието на рамково 
споразумение № 01-04-21/05.05.2017 г., като предлагаме:

I. Стойност за изпълнение на поръчката, както следва: / / r i ? r i
I. Цена за 1 /един/ тон чугунени калодки тип Р10-250- .... лева, без

ДДС.
Обща стойност за 69 /шестдесет игдевет/ тона чугунени калодки тир Р 10-250 -

р.. СЯРи. . уС/Л/сА. . е /. Хе .<3з£.. £4?.4г-
лева, без ДДС. /  /С У /7 /* )

3. Цена за 1 /един/ тон чугунени калодки тип Р10-320- ....С .г/З-^—лева, без ДДС.
4. Обща стойност за 259 (двеста петдесет и девет) тона чугунени калодки тип

Р10-320 5  п  л
/. т ухкзЛ Л .. ?И~. </.-е.€ аУ .сГ:Г. ft. fS e r .. y 'S S , .  . аг.
л^ва, без ДДС. T

5. Обща стойност за 328 /триста двадесет и осем/ тона чугунени калодки от двата 
типа (Р10-250 и Р10-320), за първата година т действието на рамковото споразумение, въз 
основа на посочените в т.2 и т.4 от н^цтоящото предложение единични цени, е в размер на

4 / . . f ' / f .?.М.<39..{/..car-:..,K.‘.</.3<.r.r.i.../,л.г. e&ef&r'i
........../л ...t r U a r .: :a r .c Z C £ ..y S ./£.«Г.-..................................../лева, без ДДС.

II. 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 чл.З, раздел II от проекта на договора.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема 
предвид изписаната с думи.

III. Условия и начин на плащане:
Предлагаме плащането да се извършва в лева, по банков път по сметката ни в 

банка, посочена в първоначалното ни ценово предложение.

дата 
гр. .

_ Информацията е заличена на основание
/У о с У /'2 б ^ ’£  * чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от 

ЗОП



П Р О Т О К О Л  № 2

Днес, 02.06.2017 г. в 13:45 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, 
ул. ”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-143/02.06.2017 год. на Управителя 
на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД за провеждане на вътрешен конкурентен избор за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени 
калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 
за първи едногодишен период” от действието на рамково споразумение № 01-04- 
21/05.05.2017 г., се събра назначената, с горецитираната заповед, комисия в състав:

1. Председател: ^  "  арни
~ юзи”

iavwa,
Членове:

оварни

Информацията е заличена на основание
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от оварни
ЗОП

зевози”

оварни
превози” ЕООД, протоколчик.

След приключване на договарянето, комисията продължи своята работа с 
разглеждане и оценка на офертата.

I. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти:
При подробно разглеждане на офертата и ценовото предложение на „Чугунолеене- 

Първомай” АД, комисията констатира, че същите отговарят на изискванията на ЗОП и на 
предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за 
участие и участникът може да бъде допуснат до етап класиране.

II. Класиране на участниците., чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване:

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията 
извърши следното класиране, по определения от Възложителя критерий за икономически 
най-изгодна оферта - “най-ниска цена”, на участника във вътрешен конкурентен избор за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени 
калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 
за първи едногодишен период” от действието на рамково споразумение № 01-04- 
21/05.05.2017 г., както следва:

Първо място: „Чугунолеене-Първомай” АД с предложена обща стойност за 
изпълнение на поръчката в размер на 498 560,00 (четиристотин деветдесет и осем хиляди 
петстотин и шестдесет лева и 0,00 стотинки) лева, без ДДС.

Настоящият протокол се състои от 1 (една) страница, изготви се и се подписа от 
всички членове на комисията ву^ин^екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .... нов

ЧЛЕНОВЕ: „ / 7/
1. .. щова

2̂ р Костадинов

3. .. чева

4. .5 шова


