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УТВЪРЖДАВА^: (Д /
Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП дата

инж.
Управител на УЪДЖ-Товарни превози ” ЕООД

/ / /  ДОКЛАД

за резултатите от дейността на комисията по разглеждане на заявленията на 
кандидатите, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура на договаряне 
е предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на система 
за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови 
нуяуди на борда на железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД“, на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 
във връзка е чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки (ППЗОП).

На 03.05.2018 г. в 11:30 часа. в стая 209, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 се състоя 
заседание на комисията, назначена със Заповед 01 -01-49/02.02.2018 г. на Управителя на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, със задача да разгледа заявленията на кандидатите, оцени и 
класира офертите на участниците в процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови нужди на борда на 
железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, открита 
с Решение № 1/02.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана 
на 04.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558
2018-0001 и на 04.01.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен 
номер: 2018/S 002-002259, и Решение № 2/27.02.2018 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:
Председател: 

на „БДЖ-Товарни i
Членове:
2. Г  ~  "

превози”
3. и 

Товарни
4.

„Енергий
5. I

дирекция

С оглед на това, предоставяме на Вашето внимание настоящия доклад с цел да се 
запознаете с действията на комисията, отразени в Протокол № 1/02.02.2018 г„ Протокол № 
2/19.02.2018 г., Протокол № 3/03.04.2018 г., Протокол № 4/23.04.2018 г„ Протокол № 
5/26.04.2018 г., Протокол № 6/03.05.2018 г. от проведен жребий за определяне поредността

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

http://www.bdz.bg


при провеждане на жребий и Протоколи от проведените на 03.05.2018 г. преговори съответно 
с „Фродексим Трейд“ ООД и „АвесГ“ ЕООД, както следва:

I. Резултати от предварителния подбор.
На публично заседание, проведено на 02.02.2018 г., по отваряне на заявленията и на 

продължилото впоследствие на същата дата заседание за разглеждане на документите, 
представени от кандидатите „Фродексим Трейд“ ООД и „АвесГ“ ЕООД със заявления 
съответно с per. № 01-27-1-2/26.01.2018 г„ 15:58 часа и с per. № 01-27-1-3/31.01.2018 г., 11:01 
часа, в състава на помощния орган на Възложителя, на мястото на основния член инж.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ^  "  *
ззлд, във връзка с чл.42, ал.5 от зоп  ̂ ЕООД), отсъстващ поради служебен ангажимент,

присъства
Товарни превози ь и и д ) . действията на комисията и констатациите по предоставените от 
кандидатите заявления, са описани подробно в Протокол № 1/02.02.2018 г.

Горепосоченият протокол се подписа от всички членове на комисията, изпрати се до 
двамата кандидати на 09.02.2018 г. и същият ден се публикува в раздела на настоящата 
обществена поръчка, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози** ЕООД.

На заседанието, проведено на 19.02.2018 г„ комисията, състояща се от основните 
членове съгласно Заповед 01-01-49/02.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози*’ 
ЕООД, разгледа допълнително представените от кандидатите документи и съответствието на 
заявленията им за участие в настоящата обществена поръчка с поставените от Възложителя 
изисквания по отношение на личното състояние и критериите за подбор.

С Протокол № 2/19.02.2018 г., комисията запозна Управителя на „БДЖ-Товарни 
превози“ ЕООД с резултатите от предварителния подбор, а именно: кандидатите „Фродексим 
Трейд“ ООД и „АвесГ“ ЕООД отговарят на обявените от Възложителя изисквания.

Във връзка с гореизложеното, с Решение № 2/27.02.2018 г. Управителят на „БДЖ- 
Товарни превози“ ЕООД обяви кандидатите, които да бъдат поканени да представят 
първоначални оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови нужди на борда на 
железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, и 
съответно при наличие на повече от един участник, на основание чл.67, ал.1 от ЗОП, да се 
проведе жребий за определяне поредността на провеждане на преговорите и провеждане на 
преговори с всеки един от участниците в настоящата процедура, а именно:

- „Фродексим Трейд“ ООД.
- „АвесГ“ ЕООД.

Решението е изпратено на 27.02.2018 г. и е публикувано същия ден в раздела на 
обществената поръчка на профила на купувача на възложителя, където са публикувани и 
Протокол № 1 и Протокол № 2.

II. Разглеждане на първоначалните оферти, тестване на мостри и провеждане на 
преговори.

След изтичане на срока за обжалване на горепосоченото решение, са изпратени 
покани с per № 01-27-1-12/12.03.2018 г. и с per. № 01-27-1-13/12.03.2018 г. на посочените от 
кандидатите „Фродексим Трейд“ ООД и „АвесГ“ ЕООД електронни пощи, като същите са 
публикувани на 12.03.2018 г. в раздела на обществената поръчка на профила на купувача на 
възложителя. В поканите е посочено, че крайният срок за предоставяне на първоначална 
оферта е 02.04.2018 г., до 16:45 ч. Първоначалните оферти с мострите за участие в 
обществената поръчка с горецитирания предмет са входирани в деловодството на „БДЖ- 
Товарни превози“ ЕООД, както следва:

- с per. № 01-27-1-14/02.04.2018 г., 14:53 часа от „АвесГ“ ЕООД, с адрес: гр. София 
1113, ул. „Прелом“ № 5А. Мострата е поставена в отделна запечатана непрозрачна опаковка 
с надпис, съгласно изискванията на Възложителя.

- с per. № 01-27-1-15/02.04.2018 г., 15:30 часа от „Фродексим Трейд“ ООД, с адрес: с. 
Мрамор 1261, ул. „Васил Левски“ № 154. Мострата е поставена в отделна запечатана 
непрозрачна опаковка с надпис, съгласно изискванията на Възложителя.
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На заседанието на 03.04.2018 г. на мястото на основния член на комисията присъства 
Информацията е заличена на основание чл.2 от
ззлд, във връзка с чл.42; ал.5 от зоп  ̂ отсъстваща поради
ползване на платен годишен отпуск, присъства резервният член

ж , , ,. На публичната част от заседанието не
присъстваха представители на двамата участника. Комисията разгледа подробно 
техническите предложения на „АвесГ4' ЕООД и „Фродексим Трейд44 ООД за изпълнение на 
обществената поръчка с горецитирания предмет, като работата й е подробно описана в 
протокол № 3/03.04.2018 г. С оглед констатираното при разглеждането на документите, 
комисията счита, че техническите предложения на двамата участника отговарят на 
предварително обявените изисквания на Възложителя.

Горепосоченият протокол се подписа от всички членове на комисията и на 17.04.2018 г. 
се публикува в раздела на настоящата обществена поръчка, на профила на купувача на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД.

След проведено на 19.04.2018 г. и 20.04.2018 г. от представители на ДП „НКЖИ44 в 
присъствието на представители на участниците „Фродексим Трейд44 ООД и „АвесГ44 ЕООД, и 
компетентни лица от „БДЖ-Товарни превози44 ЕООД, тестване на мострите на участниците, 
всяка от които сълъпжя четипик-яя ппянтен статичен електромер без GPS съответно

И Н Ф О Р М А Ц И Я Т А  Е З А Л И Ч Е Н А  Н А  О С Н О В А Н И Е  Ч Л .1 0 2 , а л .1  О Т  ЗО П , ВЪВ г  г

връзка с чл.42, ал.5 от зоп т  г  ------------------, в комплект с драйвери за
отчитане на данните от електромера без GPS и описание на комуникационния протокол за 
отчитане на устройствата и частичното им параметризиране и предоставеното становище на 
ДП „НКЖИ44 за съвместимост на мострите със системата за търговско измерване на 
количества електрическа енергия и дистанционно отчитане на ДП ”НКЖИ”, комисията се 
събра на 23.04.2018 г., от 11.00 ч. с констатация, че техническите предложения на 
горепосочените участници отговарят на предварително обявените изисквания на 
Възложителя и същите се допускат до етап отваряне на пликовете им „Предлагани ценови 
параметри44 и оповестяването на ценовите им предложения. На мястото на основния член 

Информацията е заличена на основание чл.2 от
ззлд, във връзка с чл.42, ал.5 от зоп  ̂ отсъстваща платен

годишен отпуск, присъства резервният член
, Действията на комисията са описани подробно в Протокол 

№ 4/23.04.2018 г., който е публикуван същият ден в раздела на обществената поръчка, в 
профила на купувача на Възложителя.

Във връзка с гореизложеното, с писма с per. № 01-27-1-16/23.04.2018 г. и с per. № 01- 
27-1-17/23.04.2018 г. двамата участника бяха уведомени за датата, часа и мястото на 
провеждане на заседанието по отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри44 и 
оповестяване на първоначалните ценови предложения за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка. В раздела на настоящата обществена поръчка, в профила на купувача 
бе публикувано съобщение за това на 23.04.2018 г.

На 26.04.2018 г., в 10:00 часа на заседанието по отваряне на пликовете „Предлагани 
ценови параметри44 и оповестяване на първоначалните ценови предложения, на мястото на 
основните членове

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

отсъстващи поради служебен ангажимент, присъстваха съответно резервните членове

.. На
публичната част от заседанието присъства представител на участника „Фродексим Трейд44 
ООД -  г-н Веселин Николов. В първоначалните си ценови предложения, участниците са 
предложили за изпълнение на обществената поръчка следното:

- „АвесГ'4 ЕООД - 1 233 730,00 лв. без ДДС;
- „Фродексим Трейд44 ООД -  1 208 538,00 лв. без ДДС.
С оглед на това, че първоначалните ценови предложения на горепосочените 

участници съответстват на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на предварително обявени 
условия на Възложителя, във връзка с чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, комисията покани участниците
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с писма с per. № 01-27-1-18/26.04.2018 г. и с per. № 01-27-1-19/26.04.2018 г. да присъстват на 
провеждането на жребий за определяне поредността за провеждане на преговори. На
03.05.2018 г., 09:00 комисията, състояща се от основни членове, в присъствието на 
упълномощени представители на двамата участника, проведе жребия, въз основа на който се 
определи следната поредност за провеждане на преговори същия ден:

- „АвесГ“ ЕООД -  10:00 ч.;
- „Фродексим Трейд“ ООД —11:00 ч.
В указаните по-горе часове, комисията проведе преговори с всеки един участник, като 

при поканата за подобряване на ценовото си предложение, представителите на участниците 
предложиха следното:

- „АвесГ“ ЕООД - 1 221 880,00 лв. без ДДС;
- „Фродексим Трейд“ ООД -  1 206 446,00 лв. без ДДС.
Предложенията са описани подробно в съответните протоколи от преговорите с всеки 

участник. Същите потвърдиха срока за доставка и гаранционния срок на елементите на 
системата.

Протоколите от жребия и проведените на 03.05.2018 г. преговори се подписаха от 
всички членове на комисията и от представителите на участници. Същите ще бъдат 
публикувани ведно с настоящия доклад, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози'* 
ЕООД, в раздела на поръчката с горецитирания предмет.

III. Оценяване на допуснатите оферти:
При проверката на ценовите предложения на участниците, комисията установи по 

отношение на посочената в Обявлението на възложителя прогнозна стойност в размер на 
1208955,00 лв. без ДДС:

1. Предложената от „Фродексим Трейд“ ООД обща стойност за изпълнение на 
обществената поръчка не надвишава прогнозната стойност.

2. Предложената от „АвесГ“ ЕООД обща стойност за изпълнение на обществената 
поръчка надвишава прогнозната стойност с 12 925,00 лв. без ДДС.

С оглед на обстоятелството, че възложителят не е поставил изискване за отстраняване 
на участник, предложил стойност за изпълнение на обществената поръчка, надвишаваща 
прогнозната стойност в Обявлението на възложителя, комисията счита, че заявленията и 
офертите на горепосочините участници отговарят на изискванията на ЗОП и на 
предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за 
участие, поради което следва да ги допусне до етап класиране офертите на участниците 
„Фродексим Трейд“ ООД и „АвесГ“ ЕООД.

IV. Класиране:
С оглед на гореизложеното, комисията извърши 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: „Доставка и 
монтаж на система за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата 
енергия за тягови нужди на борда на железопътните превозни средства, собственост на 
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, както следва:

1. На първо място: „Фродексим Трейд“ ООД с предложена обща стойност в размер 
на 1 206 446,00 лв. (един милион двеста и шест хиляди четиристотин четиридесет и шест 
лева и нула стотинки) без ДДС.

2. На второ място: „АвесГ“ ЕООД с предложена обща стойност в размер на 
1 221 880,00 лв. (един милион двеста двадесет и една хиляди осемстотин и осемдесет лева и 
нула стотинки) без ДДС.

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 
представените оферти, на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на 
Възложителя да сключи договор за изпълнението на обществената поръчка с горецитирания 
предмет, с класирания на първо място участник „Фродексим Трейд” ЕООД.
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На основание чл.60 от ППЗОГ1, във връзка с чл.103, ал.З от ЗОП, настоящият доклад 
ведно с приложенията, съставен от 5 (пет) страници, в един екземпляр, се подписа от всички 
членове на комисията на 10.05.2018 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 № 1/02.02.2018 г., Протокол № 2/19.02.2018 г., Протокол № 
3/03.04.2018 г., Протокол № 4/23.04.2018 г., Протокол № 5/26.04.2018 г., Протокол № 
6/03.05.2018 г. от проведен жребий за определяне поредността при провеждане на жребий и 
Протоколи от проведените на 03.05.2018 г. преговори съответно с „Фродексим Трейд“ ООД 
и „АвесГ“ ЕООД

КОМИСИЯ:

председател:
й .•

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
33ЛД, във връзка с чл.42, ал.З от ЗОП

членове:
2 . . .

3 . . .

4. ..

5. ..
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П Р О Т О К О Л  № 6

На 03.05.2018 г. в 9:30 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, ул. 
’’Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01 -49/02.02.2018 г. на Управителя на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД за провеждане на процедура на договаряне с предварителна 
покана за участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско 
измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови нужди на борда на 
железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, открита 
с Решение № 1/02.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана 
на 04.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558- 
2018-0001 и на 04.01.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен 
номер: 2018/S 002-002259, и Решение № 2/27.02.2018 г. за предварителен подбор, се събра 
назначената с горецитираната заповед, комисия в състав:

1. Председател: 
проекти" на „БДЖ-Тш

Членове:
2. Информацията е заличена на основание чл.2 от 

п р евози  ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
3 . ~ "

Товарнг
4.

„Енерги

------------------------  ЛЬ.------------------------------- -------------- — ----------------64 ______  Т? ТУШ*

С Т Т М Г

с п п т т

I. Уведомяване на участниците за провеждане на жребий за определяне 
нередността им при провеждане на преговори.

С оглед на това, че допуснатите участници на етап преговори са двама, на основание 
чл. 67, ал. 1 от ЗОП във връзка с изискването по т. 6, Раздел VII от Указанията за подготовка 
на заявлението за предварителен подбор и на първоначалната оферта от документацията за 
участие, комисията реши да проведе жребий за определяне поредността при провеждане на 
преговорите, при провеждането на който може да присъстват и двамата участника. За 
датата, часа и мястото на провеждането му, двамата участника „Фродексим Трейд“ ООД и 
„АвесГ“ ЕООД бяха уведомени съответно с писма с per. № 01 -27-1 -18/27.04.2018 г. и per. № 
01 -27-1 -19/27.04.2018 г. и бе публикувано съобщение на Профила на купувача на 
дружеството в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка -  
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-i-montai-na-svstemi-za-elenergia-bdz-cargo- 
2017.html.

И. Първоначални действия на комисия.
На заседанието на комисията присъстват представители на двамата участника, както 

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

упълномощен представител на участника „Фродексим Трейд“ 
ООД, с нотариално заверено пълномощно . на помощник-нотариус

на нотариус с район на действие района на СРС с
per. № 266 на Нотариална камара. Лицето има право да представлява “Фродексим трейд” 
ООД пред иБДЖ -Товарни превози" ЕООД, във връзка с провеждането на процедура на 
договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на 
система за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия за 
тягови нужди на борда на железопътните превозни средства, собственост на "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД“, в провеждането на преговори и подписването на свързаните с тях 
документи.

- ' , упълномощен представител на участника „АвесГ“ ЕООД, с
нотариално заверено пълномощно ‘ ~ ' на нотариус ,
с район на действие района на CPC с per. № 594 на Нотариална камара. Лицето има право да 
представлява “АвесГ” ЕООД пред "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, във връзка с 
провеждането на процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с 
предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и дистанционно отчитане 
на електрическата енергия за тягови нужди на борда на железопътните превозни средства, 
собственост на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, в провеждането на преговори и 
подписването на свързаните с тях документи.

Горепосочените пълномощни в оригинал са приложени към настоящия протокол. 
Присъствието си представителите на участниците удостовериха със собственоръчно 
положен подпис в списъка с лицата, присъствали при действията на комисията по 
извършване на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори и 
провеждането на преговори с всеки един участник същия ден съответно в 10:00 часа и в 
11:00 ч.

III. Провеждане на жребий.
В съответствие с разпоредбата на чл.67, ал.1 от ППЗОП, за определяне поредността 

на преговорите с отделните участници, комисията проведе жребий, като бяха извършени 
следните действия:

1. Листове с предварително напечатани наименования на участниците бяха 
подписани от присъстващите представители на двамата участника „Фродексим Трейд“ ООД 
и „АвесГ“ ЕООД;

2. Основният член на комисията инж. ~ ~ постави пред членовете на
комисията и присъстващите представители на участниците листовете в предварително 
подготвени два еднакви, празни и непрозрачни плика и ги затвори.

3. Представителите на двамата участника разбъркаха в непрозрачна кутия двата 
плика с поставените в тях листове.

4. След извършване на гореописаните действия, основният член на комисията инж.
изтегли един от пликовете, отвори го и оповести пред останалите 

членове на комисията и пред присъстващите представители на участниците наименованието 
на участника, с който ще се проведат преговори в 10:00 часа, а именно: „АвесГ” ЕООД

5. За удостоверяване коректността на жребия инж. Петко Карабожиков отвори и 
другия плик, като показа на останалите членове на комисията и на присъстващите 
представители на участниците неговото съдържание, а именно: „Фродексим Трейд“ ООД, с 
който ще се проведат преговори в 11:00 ч.
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С описаните по-горе действия приключи жребия за определяне поредността на 
провеждане на преговори с всеки един участник.

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, изготви се в един екземпляр и се 
подписа от всички членове на комисията.

Приложения: Списък с представители на участниците с нотариално заверено 
пълномощни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ^ Участници:
1.

упълномощен представител на 
„АвесГ“ ЕООД

ЧЛЕНОВЕ НАКОМИСЩЕ
Информацията е заличена на основание чл.2 от 

2 ......... ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП олов
упълномощен представител на 
„Фродексим Трейд“ ЕООД

4.

5.

/

3



На 03.05.2018 г. в 10:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, ул. 
’’Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-49/02.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови нужди на борда на железопътните 
превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, открита с Решение № 
1/02.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана на 04.01.2018 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558-2018-0001 и на
04.01.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен номер: 2018/S 002
002259, и Решение № 2/27.02.2018 г. за предварителен подбор, се събра назначената с 
горецитираната заповед, комисия в състав:

1. Председател: Информацията е заличена на основание чл.2 от
на „БДЖ-Товарни пре ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

Членове:
2.

ЕООД;
3.

Товарни
4.

ефектив
5.

дирекци

В настоящото заседание участникът „АвесГ” ЕООД се представлява от ' ,
упълномощен с нотариално заверено пълномощно на нотариус

, у с район на действие района на CPC с per. № 594 на Нотариална камара,
приложено към протокол № 6 от 03.05.2018 г. за проведения жребий за определяне поредността 
за провеждане на преговори.

Обща стойност за изпълнение предмета на поръчката в размер на 1 233 730,00 лева без 
ДДС, посочена в първоначалното ценово предложение и в протокол № 5.

Комисията покани представителя на участника „АвесГ” ЕООД да подобри 
представеното първоначално ценово предложение. Същият предложи следното:

П Р О Т О К О Л
от преговорите с „АвесГ” ЕООД

№ Наименование Бр. Единична 
цена,лева 
без ДДС

Обща стойност, 
лева без ДДС

1. Система (с електромер с GPS модул и измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата 
енергия на борда на 5 броя локомотиви, включваща следното:

1.1. Четириквадрантен статичен електромер с 
вграден GPS модул и с вграден външен GPRS 
модул

5 8130,00 40650,00

1.2. Измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж 5 4200,00 21000,00

1



1.3. Измервателен токов трансформатор 5 2100,ОС 10500,00
1.4. Монтаж и материали за монтажа 5 5670,ОС 28 350,00
1.5. Система (с електромер с GPS модул и 

измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж) за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата 
енергия на борда на железопътните превозни 
средства (1.5=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)

5 20100,00 100 500,00

2. Система (с електромер (без GPS) измервателен напреженов трансформатор за вътрешен 
монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия на 
борда на 41 броя локомотиви, включваща следното:

2.1.

Четириквадрантен статичен електромер (без 
GPS). с вграден или външен GSM/GPRS модул 
(посочва се една от двете възможности - 
вграден или външен модул)

41 4840,00 198 440,00

2.2. Измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж 41 4200,00 172 200,00

2.3. Измервателен токов трансформатор 41 2100,00 86 100,00
2.4. Монтаж и материали за монтажа 41 5670,00 232 470,00

2.5.

Система (с електромер (без GPS) и измервателен 
напреженов трансформатор за вътрешен 
монтаж) за търговско измерване и дистанционно 
отчитане на електрическата енергия на борда на 
железопътните превозни средства 
(2.5=2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

41 16810,00 689 210,00

3. Система (с електромер (без GPS) и измервателен напреженов трансформатор за външен 
монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия на 
борда на 23 броя локомотиви, включваща следното:

3.1. Четириквадрантен статичен електромер (без 
GPS). с вграден или външен GSM/GPRS модул 
(посочва се една от двете възможности - 
вграден или външен модул)

23 4840,00 111 320,00

3.2. Измервателен напреженов трансформатор за 
външен монтаж 23 5150,00 118 450,00

3.3. Измервателен токов трансформатор 23 2100,00 48 300,00
3.4. Монтаж и материали за монтажа 23 6700,00 154 100,00
3.5. Система (с електромер (без GPS) и измервателен 

напреженов трансформатор за външен монтаж) 
за търговско измерване и дистанционно 
отчитане на електрическата енергия на борда на 
железопътните превозни средства 
(3.5=3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)

23 18790,00 432 170,00

Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, лева без ДДС 1 221 880,00

Упълномощеният представител на „АвесГ” ЕООД потвърди, че предлаганата система 
без GPS има техническа възможност за поставяне на допълнителни устройства, включително 
GPS.
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Упълномощеният представител на „АвесГ” ЕООД приема клаузите по проекта на 
договора и потвърди предложените с техническото предложение условия за доставката и 
гаранционен срок.

Договарянето приключи в 10:45 часа.
Настоящият протокол се състои от три страници и е съставен в 1 екземпляр.

/)
ПРЕДСЕДАТЕЛИ

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

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:

Участник: <

—, — - - - j-r л u u n  i vji п а

i,АвесГ“ ЕООД

2 .

3. <

4.

5. .
/
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П Р О Т О К О Л
от преговорите с “Фродексим Трейд” ООД

На 03.05.2018 г. в 11:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, ул. 
’’Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-49/02.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови нужди на борда на железопътните 
превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, открита с Решение № 
1/02.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана на 04.01.2018 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558-2018-0001 и на
04.01.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен номер: 2018/S 002
002259, и Решение № 2/27.02.2018 г. за предварителен подбор, се събра назначената с 
горецитираната заповед, комисия в състав:

1. Председател: 
на „БДЖ-Товарни пре

Членове:
2. Информацията е заличена на основание чл.2 от (

ЕООД; ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

3.
Товарш

4.
ефектиЕ

5. ,
дирекш 1 превози” ЕООД.

В настоящото заседание участникът “Фродексим Трейд” ООД се представлява от 
, упълномощен с нотариално заверено пълномощно per. № 

на помощник-нотариус ‘ _ ”  , на нотариус — с район на действие
района на CPC с per. № 266 на Нотариална камара, приложено към протокол № 6 от 03.05.2018 
г. за проведения жребий за определяне поредността за провеждане на преговори.

Обща стойност за изпълнение предмета на поръчката в размер на 1 208 538,00 лева без 
ДДС, посочена в първоначалното ценово предложение и в протокол № 5.

Комисията покани представителя на участника “Фродексим Трейд” ООД да подобри 
представеното първоначално ценово предложение. Същият предложи следното:

№ Наименование Бр. Единична Обща
цена, лева стойност, лева
без ДДС без ДДС

1. Система (с електромер с GPS модул и измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия на борда на 5 броя локомотиви, включваща следното:

1.1. Четириквадрантен статичен електромер с 
вграден GPS модул и с вграден външен GPRS 5 7900,00 39500,00
модул

1.2. Измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж 5 3900,00 19500,00
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1.3. Измервателен токов трансформатор 5 1600,00 8000,00
1.4. Монтаж и материали за монтажа 5 6622,00 33110,00
1.5. Система (с електромер с GPS модул и 

измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж) за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата 
енергия на борда на железопътните превозни 
средства (1.5=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)

5 20022,00 100110,00

2. Система (с електромер (без GPS) измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия на борда на 41 броя локомотиви, включваща следното:

2.1. Четириквадрантен статичен електромер (без 
GPS). с външен GSM/GPRS модул 41 4730,00 193930,00

2.2. Измервателен напреженов трансформатор за 
вътрешен монтаж 41 3900,00 159900,00

2.3. Измервателен токов трансформатор 41 1600,00 65600,00
2.4. Монтаж и материали за монтажа 41 6700,00 274700,00

2.5.

Система (с електромер (без GPS) и измервателен 
напреженов трансформатор за вътрешен 
монтаж) за търговско измерване и дистанционно 
отчитане на електрическата енергия на борда на 
железопътните превозни средства 
(2.5=2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)

41 16930,00 694130,00

3. Система (с електромер (без GPS) и измервателен напреженов трансформатор за 
външен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия на борда на 23 броя локомотиви, включваща следното:

3.1. Четириквадрантен статичен електромер (без 
GPS). с външен GSM/GPRS модул 23 4730,00 108790,00

3.2. Измервателен напреженов трансформатор за 
външен монтаж 23 4900,00 112700,00

3.3. Измервателен токов трансформатор 23 1600,00 36800,00
3.4. Монтаж и материали за монтажа 23 6692,00 153916,00
3.5. Система (с електромер (без GPS) и измервателен 

напреженов трансформатор за външен монтаж) 
за търговско измерване и дистанционно 
отчитане на електрическата енергия на борда на 
железопътните превозни средства 
(3.5=3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)

23 17922,00 412206,00

Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, лева без ДДС 1 206 446,00

Упълномощеният представител на “Фродексим Трейд” ООД потвърди, че предлаганата 
система без GPS има техническа възможност за поставяне на допълнителни устройства, 
включително GPS.
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Упълномощеният представител на “Фродексим Трейд” ООД приема клаузите по проекта 
на договора и потвърди предложените с техническото предложение условия за доставката и 
гаранционен срок.

Договарянето приключи в 11:30 часа.
Настоящият протокол се състои от три страници и е съставен в 1 екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А
^тГълномощен представител на 
„Фродексим Трейд“ ООД

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

в

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:


