
ПРОТОКОЛ

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбора на участниците, 
разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците от Комисията, 
назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповеди № 01-01-48/02.03.2017г., № 01- 
01-106/26.04.2017 г., № 01-01-134/23.05.2017 г. и № 01-01-181/26.06.2017 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД

На дата 17.07.2017г., 14:00 часа в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
находяща се в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на горецитираните заповеди 
на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за провеждане на публично състезание 
по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни 
части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 г.”, делима на 6 
обособени позиции, открита с Решение № 2/06.02.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД, публикувано в РОП на АОП с ID 770967 на дата 06.02.2017 г. и 
Обявление за поръчка - комунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID 770969 на 
дата 06.02.2017 г., с УНП № 01558-2017-0002 в Регистъра на обществените поръчки към 
АОП, се събра на заседание комисия за провеждане на процедурата в състав:

1. Председател: ТП” при
„БДЖ - Товарни прево 
Основни членове:

Товарни

ирекция

На основание извършената работа по подбора на участниците, разглеждането, 
оценяването и класирането на офертите, подробно описани в Протокол № 
1/02.03.2017 г., Протокол № 2/21.03.2017 г., Протокол № 3/18.04.2017 г., Протокол № 
4/27.04.2017 г. и Протокол № 5/04.05.2017 г. от отделните етапи от работата на 
комисията, неразделна част от настоящия протокол, представяме на вниманието Ви 
следната информация:

Комисията назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП за провеждане на публично 
състезание с горецитирания предмет, със задача разглеждане и оценка на предоставените 
оферти е в състав:

1 „ОПП”
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ. 5 ОТ ЗОП

1 „БДЖ-

вагони,
ЕООД.
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I. Отваряне на офертите на публично заседание и разглеждане на документите 
към офертите

Комисията започна своята работа на 02.03.2017г. в 09:30 часа с публично заседание 
за отваряне на получените оферти за участие, предадени на председателя на комисията с 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

След като се запозна с имената на участниците, подали оферти за участие 
председателят и членовете на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелства 
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са неразделна част от Протокол № 1/02.03.2017 г.

Публичното заседание беше открито от председателя, в присъствието на всички 
членове на комисията и представители на участниците, които се вписват в Списък.

Комисията констатира, че в срока, определен в Обявлението за поръчка-комунални 
услуги, са постъпили 6 оферти, както следва:

№ Участник Оферта (вх. № /дата/ час) за обособени 
позиции №

1. „Унитекс ПЛк” ЕООД, адрес: гр. 
София 1421, ул. „Богатица” № 28

оферта с per. № 01-23-2-2/27.02.2017 г., 10:50 
часа за обособени позиции № 1 и № 3;

2. „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с адрес: 
гр. Пловдив, бул. „Цар Борис 3 
Обединител” № 1

оферта с per. № 01-23-2-3/27.02.2017 г., 10:53 
часа за обособени позиции № 4 и № 5;

3. „Авторемонтни заводи” АД, с адрес: 
гр. Първомай, ул. „Омуртаг” № 2;

оферта с per. № 01-23-2-4/27.02.2017 г., 10:58 
часа за обособени позиции № 4, № 5 и № 6;

4. „Симекс-Транс” ЕООД, адрес: гр. 
Пловдив, бул. „Освобождение” № 3, 
к-с SPS-офис 323

оферта с per. № 01-23-2-5/27.02.2017 г., 11:02 
часа за обособени позиции № 1 и № 2;

5. „Коловаг” АД, адрес: гр. Септември, 
обл. Пазарджик, ул. „Любен 
Каравелов” № 2В;

оферта с per. № 01-23-2-6/27.02.2017 г., 14:33 
часа за обособени позиции № 4, № 5 и № 6

6. „Интерком” ЕООД, адрес: София, ул. 
Клокотница № 2а, Бизнес център 
Ивел, ет.З, № 13

оферта с per. № 01-23-2-7/27.02.2017 г., 16:12 
часа за обособени позиции № 4, № 5 и № 6;

Изпълнението на разпоредбите на чл.54 от ал.2 до ал.5 от ППЗОП на публичното 
заседание са подробно описани в Протокол № 1/02.03.2017 г., подписан от всички членове 
на комисията.

При разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП към офертите на 
участниците в обществената поръчка за съответствието им с поставените от Възложителя 
критерии за подбор. Констатациите на комисията по отношение на предоставените 
документи са подробно описани в Протокол № 1/02.03.2017 г.

С оглед на това, че участниците „Авторемонтни заводи” АД и „Симекс-Транс” ЕООД 
отговарят на изискванията на възложителя по отношение на лично състояние и критерии за 
подбор, комисията реши да допусне „Авторемонтни заводи” АД до разглеждане на 
техническите предложения за обособени позиции № 4, № 5 и № 6, и „Симекс-Транс” ЕООД 
до разглеждане на техническите предложения за обособени позиции № 1 и № 2.

Протокол № 1 се подписа от всички членове на комисията. На 13.03.2017 г. същият бе 
изпратен на участниците и публикуван на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, в раздела на поръчката с горецитирания предмет.

II. Разглеждане на допълнително представените от участниците документи
След изтичане на срока за предоставяне от участниците „КА ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, „Унитекс ПЛк” ЕООД, „КОЛОВАГ” АД и „Интерком” ЕООД на допълнителни
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документи, комисията, състояща се от основните членове се събра на 21.03.2017 г.в 09:30 
часа за разглеждането им

Комисията разгледа допълнително подадените от участниците документи, изискани на 
основание чл.54, ал.9 от ППЗОП по реда на постъпването им в деловодството на “БДЖ -  
Товарни превози” ЕООД и ги съпостави с критериите за подбор, определени от Възложителя.

И.1. „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
След като комисията установи, че участникът е предоставил описаното в Протокол № 

1/02.03.2017 г. и провери съответствието на документите с изискванията на Възложителя, 
комисията допусна участника до разглеждане на техническите му предложения за 
обособени позиции № 4 и № 5.

Н.2. „Унитекс ПЛк” ЕООД
При разглеждане на документите, допълнително представени от участника, комисията 

констатира, че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя, посочено в т.1 
от III. 1.3) „Технически и професионални възможности” от Обявлението за поръчка - 
комунални сектори и т.2.2.1., раздел III „Съдържание на опаковката на офертата за 
участие в публичното състезание” от приложените към документацията „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”, а именно: да представи сертификат по ISO 
9001 или сертификат IRIS, или еквивалент, издаден на името на участника „Унитекс 
ПЛк” ЕООД с обхват, отговарящ на обхвата на предмета на обществената поръчка.

Участникът е декларирал съответствието си с изискването, че прилага системите за 
управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000 или IRIS 
(международен стандарт на индустрията в железниците), или еквивалент, като е попълнил 
част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, като е посочил сертификат по IRIS № 
44739097132, издаден от TUV NORD.

За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 
от ЗОП, участниците представят валиден към дата на подаване на офертата сертификат по 
ISO 9001 или сертификат IRIS, или еквивалент с обхват, отговарящ на обхвата на 
предмета на обществената поръчка. Предоставеният сертификат под № 441001546 по 
ISO 9001:2008 е издаден на името на Frenoplast, който е производител на 
предлаганата от участника стока, а не участник в процедурата.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията 
предлага на Възложителя да отстрани участника „Унитекс ПЛк” ЕООД и същия да не 
бъде допуснат до по-нататъшно участие и разглеждане на техническите и ценовите 
му предложения за обособени позиции № 1 и № 3 в обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 
г.”, делима на 6 обособени позиции, тъй като участникът не отговаря на критериите за 
подбор, посочени от възложителя.

11.3. „КОЛОВАГ” АД
След като комисията установи, че участникът е предоставил описаното в Протокол № 

1/02.03.2017 г. и провери съответствието на документите с изискванията на Възложителя, 
комисията допусна участника до разглеждане на техническите му предложения за 
обособени позиции № 4, № 5 и № 6.

11.4. „Интерком” ЕООД
При разглеждане на предоставените от участника допълнителни документи, 

комисията изиска от участника „Интерком” ЕООД да предостави разяснение в качеството 
си на какъв търговски представител участва в настоящата обществена поръчка (само да 
посредничи; пряк или косвен представител).
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Протокол № 2 се подписа от всички членове на комисията. На 05.04.2017 г. същият бе 
изпратен на участниците и публикуван на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, в раздела на поръчката с горецитирания предмет.

III. Разглеждане на разяснение, изискано в Протокол № 2/21.03.2017 г. на 
основание чл.104, ал.5 от ЗОП, изречение второ.

След изтичане на срока за предоставяне на разяснението от „Интерком” ЕООД, на 
дата: 18.04.2017 г., 14:00 часа комисията, състояща се от основните членове се събра за 
разглеждането му. В разяснението на „Интерком” ЕООД е отразено, че предоставените от 
участника „Интерком" ЕООД документи еднозначно сочат действията му като „косвен 
представител", т.е. лице, което сключва сделки от свое име за сметка на търговеца - 
„Вагонен завод - Интерком" АД, чиито търговски представител е.

В утвърдения от Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД Протокол № 
3/18.04.2017 г. е подробно описано, че участникът „Интерком” ЕООД е доказал липсата на 
основание за задължително отстраняване с представянето на пояснението и 
Удостоверение с изх. № 070201700086335/17.03.2017 г., издадено на основание чл.87, ал.6 
от ДОПК от офис Габрово на териториална дирекция Велико Търново, към Националната 
агенция по приходите, съгласно което задълженията на „Вагонен завод-Интерком” АД са 
обезпечени и е представено доказателство за надеждност.

Предвид гореизложеното, комисията прие, че участникът „Интерком” ЕООД 
отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на личното състояние и на 
критериите за подбор, поради което комисията допусна участника до разглеждане на 
техническите му предложения за обособени позиции № 4, № 5 и № 6.

IV. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници
Същият ден комисията премина към разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници. Действията на комисията на 18.04.2017 г. са подробно описани в 
Протокол № 3, утвърден от Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на дата 
26.04.2017 г. и публикуван на 26.04.2017 г.

IV.1. „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
С оглед на предоставените от участника „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД документи, 

обособени в съответните технически предложения, за които участникът участва, 
комисията констатира, че Техническото предложение за обособена позиция № 4: 
„Доставка на 2500 броя притискани за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” и Техническото 
предложение за обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискани за 
талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ- 
Товарни превози" ЕООД” отговарят на предварително обявените условия на Възложителя 
и комисията го допусна до отваряне на ценовите предложения за обособени позиции № 4 
и № 5.

VI.2. „Авторемонтни заводи” АД
С оглед на предоставените от участника „Авторемонтни заводи” АД документи, 

обособени в съответните технически предложения, за които участникът участва, 
комисията установи следното:

1. Техническото предложение за обособена позиция № 4: Доставка на 2500 броя 
притискани за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове 
към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя, тъй като предлаганата от участника стомана 16МпСг5 (1.7131) не 
съответства по механични характеристики на стомана 18СгМо4 (1.7243).

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, комисията 
предлага на Възложителя, участникът „Авторемонтни заводи” АД да не бъде допуснат до
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по-нататъшно участие за обособена позиция № 4 в обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 
г.”.

2. Техническото предложение за обособена позиция № 5 не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя, тъй като предлаганата от участника 
стомана С45 (1.0503) не съответства по механични характеристики на стомана 40Х 
(1.7225).

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, комисията 
предлага на Възложителя, участникът „Авторемонтни заводи” АД да не бъде допуснат до 
по-нататъшно участие за обособена позиция № 5 в обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 
г.”.

4. Техническото предложение за обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т- 
ограничители (Т-образна планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя и комисията го допусна до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция № 6.

IV.3. „Симекс-Транс” ЕООД
С оглед на предоставените от участника „Симекс-Транс” ЕООД документи, 

обособени в съответните технически предложения, за които участникът участва, 
комисията констатира следното:

1. За Техническото предложение за обособена позиция № 1: „Доставка на 440 броя 
вложки за централен лагер - вид I за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”, участникът е представил 
заверено от него копие на пълномощно, съгласно което Файгле Кунстщофе ГмбХ (Faigle 
KunstStoffe GmbH) упълномощава „Симекс-Транс” ЕООД да го представляват в 
публичното състезание по Закона за обществените поръчки с горецитирания предмет за 
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 да предлага и извършва доставки на 
продукцията му през 2017 г. Горепосоченото пълномощно не е нотариално заверено копие 
противно на изискването на т.3.1.4 а), раздел III „Съдържание на опаковката на офертата 
за участие в публичното състезание” от приложените към документацията „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

2. За Техническото предложение за обособена позиция № 2: „Доставка на 70 броя 
вложки за централен лагер - вид II, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните 
цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”, участникът е представил заверено от него 
копие на пълномощно със съдържание, еднакво на пълномощното, представено в 
техническото предложение за обособена позиция № 1. Съгласно раздел III „Съдържание 
на опаковката на офертата за участие в публичното състезание” от приложените към 
документацията „Указания към участниците за подготовка на офертата” е допустимо 
участникът да представи заверено от него копие на изисканото за обособена позиция № 1.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104, ал.4 от ЗОП, комисията изиска от 
участника да предостави горепосочените документи в изисканата форма.

IV.4. „КОЛОВАГ” АД
С оглед на предоставените от участника „КОЛОВАГ” АД документи, обособени в 

съответните технически предложения, за които участникът участва, комисията констатира 
следното:

1. Техническото предложение за обособена позиция № 4: Доставка на 2500 броя 
притискани за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове 
към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя, тъй като предлаганата от участника стомана С45 (1.0503) не съответства по 
механични характеристики на стомана 18 СгМо4 (1.7243).
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Във връзка с гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, комисията 
предлага на Възложителя, участникът „КОЛОВАГ” АД да не бъде допуснат до по
нататъшно участие за обособена позиция № 4 в обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 
г.”.

2. Техническото предложение за обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя 
втулки за притискани за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя и комисията го допусна до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция № 5.

3. Техническото предложение за обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т- 
ограничители (Т-образна планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя и комисията го допусна до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция № 6.

IV.5. „Интерком” ЕООД
С оглед на предоставените от участника „Интерком” ЕООД документи, обособени 

в съответните технически предложения, за които участникът участва, комисията 
констатира следното:

1. Техническото предложение за обособена позиция № 4: Доставка на 2500 броя 
притискани за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове 
към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя, тъй като предлаганата от участника стомана 25СгМо4 (1.7218) не 
съответства по механични характеристики на стомана 18 СгМо4 (1.7243).

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, комисията 
предлага на Възложителя, участникът „Интерком” ЕООД да не бъде допуснат до по
нататъшно участие за обособена позиция № 4 в обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 
г.”.

2. Техническото предложение за обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя 
втулки за притискани за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя и комисията го допусна до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция № 5.

3. Техническото предложение за обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т- 
ограничители (Т-образна планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД” отговаря на предварително 
обявените условия на Възложителя и комисията го допусна до отваряне на ценовото 
предложение за обособена позиция № 6.

Протокол № 3 се подписа от всички членове на комисията. На 26.04.2017 г. същият бе 
утвърден от Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, изпратен на участниците и 
публикуван на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела на 
поръчката с горецитирания предмет.

V. Разглеждане на пояснението на „Симекс-Транс” ЕООД, изискано в Протокол 
№ 3/18.04.2017 г., на основание чл.104, ал.4 от ЗОП.

На 27.04.2017 г., 15:45 часа, комисията в горепосочения състав се събра на 
заседание, след като узна, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е 
получен плик № 01-23-2-31/27.04.2017 г., 14:20 часа от „Симекс-Транс” ЕООД. 
Комисията установи, че отговорът на участника е получен в определения срок и пликът 
съдържа писмо от г-н Митко Керанов, упълномощеният представител на участника 
„Симекс-Транс” ЕООД, оригинал на пълномощно от производителя-фирма Файгле
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Кунстщофе ГмбХ (Faigle KunstStoffe GmbH), Австрия за участника „Симекс-Транс” 
ЕООД, гр. Пловдив с превод на български език (общо 2 листа) и заверено копие на 
горепосоченото пълномощно с превод на български език (общо 2 листа).

С оглед на гореизложеното, комисията реши, че техническите предложения на 
участника „Симекс-Транс” ЕООД за обособени позиции № 1 и № 2 отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя и го допусна до етап отваряне на 
ценовите предложения за обособени позиции № 1 и № 2.

Протокол № 4 се подписа от всички членове на комисията. На 28.04.2017 г. същият бе 
публикуван на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела на 
поръчката с горецитирания предмет.

На дата 28.04.2017 г. на профила на купувача на дружеството, в самостоятелния 
раздел на настоящата обществена поръчка, основание чл.57, ал.З от ППЗОП бе 
публикувано съобщение за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието по 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в 
процедурата. За горното, участниците бяха уведомени на посочените в офертите си 
електронни пощи.

VI. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и 
оповестяването им.

На 04.05.2017 г. от 09:30 часа, в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, се събоа комисия, к я т п  й г т р т я й й  u q  

помощния орган на Възложителя, на мястото на
юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД), отсъстващ поради 
разрешен отпуск от работодателя, присъства резервния член
юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни превози” ЬООД). 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 № 5/04.05.2017 г. Същият се запозна с извършените 
дотук действия на комисията. На публичната част от заседанието на комисията по 
отварянето на плика с „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници в 
обществената поръчка присъстваха представители, които се подписаха в Списъка. 
Действията на комисията са подробно описани в Протокол № 5/04.05.2017 г.

VI.1. »КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Ценовите предложения на участника за обособени позиции № 4 и № 5 са, както

следва:
• За обособена позиция № 4: „Доставка на 2500 броя притискани за талига 

БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към ’’БДЖ- 
Товарни превози’’ ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой притискан (UIC 3-00-02-10) е 24,88 лв. без ДДС;
2. Общата стойност за доставка на 2500 броя притискани (UIC 3-00-02-10), 

представляваща общата стойност на обособена позиция № 4 е 62 200,00 лв. без ДДС.
• За обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискани за 

талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към 
”БДЖ-Товарни превози” ЕООД”

1. Цената за доставка на 1 брой втулка 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за притискан е 
6,25 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 2300 броя втулки 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за 
притискани, представляваща общата стойност на обособена позиция № 5 е 14 375,00 лв. 
без ДДС.

VI.2. „Авторемонтни заводи” АД
Ценовото предложение на „Авторемонтни заводи” АД за обособена позиция № бе, 

както следва:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ 
ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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1. Цената за доставка на 1 брой Т-ограничител (Т-образна планка) за талига БТ-6 е 
9,30 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образни планки) за 
талига БТ-6, представляваща общата стойност на обособена позиция № 6 е 4 650,00 лв. без 
ДДС.

VI.3. „Симекс-Транс” ЕООД
Ценовите предложения на участника за обособени позиции № 1 и №  2 са, както

следва:
• За обособена позиция № 1: „Доставка на 440 броя вложки за централен лагер - 

вид I, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой вложка вид I (UIC 3.00.04.108 -  предложение на 
участника -  042.00184 вложка за централен лагер, материал PAS-60X, черт. № 2FWG
000.04.077.041) за централен лагер е 29,86 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 440 броя вложки вид I (UIC 3.00.04.108) за 
централен лагер, представляваща общата стойност на обособена позиция № 1 е 13 138,40 
лв. без ДДС.

• За обособена позиция № 2: „Доставка на 70 броя вложки за централен лагер - 
вид II, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой вложка вид II (3 Fwg 704.04.077.042 - UIC 
3.00.04.108 -  предложение на участника -  042.00209 вложка за централен лагер, материал 
PAS-60X, черт. № 2FWG 704.04.077.042) за централен лагер е 59,19 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 70 броя вложки вид II (3 Fwg 704.04.077.042) за 
централен лагер, представляваща общата стойност на обособена позиция № 2 е 4 143,30 
лв. без ДДС.

1.4. „КОЛОВАГ” АД
Ценовите предложения на „КОЛОВАГ” АД за обособени позиции № 5 и № 6 са, 

както следва:
• За обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискачи за 

талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към 
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой втулка 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за притискан е 
7,30 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 2300 броя втулки 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за 
притискачи, представляваща общата стойност на обособена позиция № 5 е 16 790,00 лв. 
без ДДС.

• За обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т- 
образна планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой Т-ограничител (Т-образна планка) за талига БТ-6 е 
11,20 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образни планки) за 
талига БТ-6, представляваща общата стойност на обособена позиция № 6 е 5 600,00 лв. 
без ДДС.

1.5. „Интерком” ЕООД
Ценовите предложения на „Интерком” ЕООД за обособени позиции № 5 и № 6 са, 

както следва:
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• За обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискани за 
талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към 
"БДЖ-Товарнн превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой втулка 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за притискан е 
6,42 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 2300 броя втулки 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за 
притискани, представляваща общата стойност на обособена позиция № 5 е 14 766,00 лв. 
без ДДС.

• За обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т- 
образна планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой Т-ограничител (Т-образна планка) за талига БТ-6 е 
10,48 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образни планки) за 
талига БТ-6, представляваща общата стойност на обособена позиция № 6 е 5 240,00 лв. 
без ДДС.

VII. Оценяването на допуснатите оферти:
Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на ценовите 

предложения на „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „Авторемонтни заводи” АД, „Симекс- 
Транс” ЕООД, „КОЛОВАГ” АД и „Интерком” ЕООД.

Комисията провери ценовите предложения на участниците за обособените
позиции и не констатира аритметични грешки при получаването на общите стойности за 
съответните обособени позиции. Комисията констатира, че е налице надвишаване на 
прогнозните стойности, посочени в обявлението за поръчка -  комунални услуги за 
следните обособени позиции:

• За обособена позиция № 1: предложената най-ниска обща стойност за
изпълнението й е в размер 13 138,40 лева без ДДС (от „Симекс-Транс” ЕООД), а 
прогнозната стойност за обособената позиция е 9 174,00 лв. без ДДС.

• За обособена позиция № 2: предложената най-ниска обща стойност за
изпълнението й е в размер 4 143,00 лева без ДДС (на „Симекс-Транс” ЕООД), а 
прогнозната стойност за обособената позиция е 3 395,00 лв. без ДДС.

• За обособена позиция № 4: предложената най-ниска обща стойност за
изпълнението й е в размер 62 200,00 лева без ДДС (на „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД), а 
прогнозната стойност за обособената позиция е 43 500,00 лв. без ДДС.

Протокол № 5/04.05.2017 г. се подписа от всички членове на комисията и ще се 
публикува ведно е настоящия протокол на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, в раздела на поръчката е горецитирания предмет.

С Решение по т.З от Протокол № 212/14.07.2017 г. Съветът на директорите на 
„Холдинг БДЖ” ЕАД изменя свое решение по т.5.1. от Протокол № 170/26.07.2017 г, като 
одобрява провеждането на обществената поръчка с предмет: „Доставка на резервни части 
за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 г.” на стойност, ненадвишаваща 
98 506,70 лева без ДДС делима на шест обособени позиции, както следва:

• за обособена позиция № 1: „Доставка на 440 броя вложки за централен лагер - 
вид I, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД”, на стойност ненадвишаваща 13 138,40 лева без ДДС;

• за обособена позиция № 2: „Доставка на 70 броя вложки за централен лагер - 
вид II, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД”, на стойност ненадвишаваща 4 143,00 лева без ДДС;

• за обособена позиция № 4: Доставка на 2500 броя притискани за талига БТ-6, за 
обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" 
ЕООД”, на стойност ненадвишаваща 62 200,00 лева без ДДС.
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* Във връзка с гореизложеното, комисията, състояща се от основните членове се
събра на 17.07.2017 г., 14:00 часа, за следното:

VIII. Класиране:
С оглед на гореизложеното, комисията извърши следното класиране по 

определения от Възложителя критерий за икономически най-изгодна оферта “най-ниска 
цена” на офертите на допуснатите участници в публичното състезание по реда на ЗОП за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 
за ремонт на планираните вагони през 2017 г.”, делима на 6 обособени позиции, както 
следва:

1. За обособена позиция № 1: „Доставка на 440 броя вложки за централен лагер - 
вид I, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД”:

- на първо място: „Симекс-Транс” ЕООД с предложена обща стойност в размер на
13 138,40 лева без ДДС.

2. За обособена позиция № 2: „Доставка на 70 броя вложки за централен лагер - 
вид II, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД”:

- на първо място: „Симекс-Транс” ЕООД с предложена обща стойност в размер на
4 143,30 лева без ДДС.

3. За обособена позиция № 4: „Доставка на 2500 броя притискани за талига БТ-6, 
за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД”:

- на първо място: „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена обща стойност в 
размер на 62 200,00 лева без ДДС.

4. За обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискани за 
талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ- 
Товарни превози" ЕООД”:

- на първо място: „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена обща стойност в 
размер на 14 375,00 лева без ДДС;

- на второ място: „Интерком” ЕООД с предложена обща стойност в размер на
14 766,00 лева без ДДС;

- на трето място: „КОЛОВАГ” АД с предложена обща стойност в размер на 
16 790,00 лева без ДДС.

5. За обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образна 
планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към 
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД”:

- на първо място: „Авторемонтни заводи” АД с предложена обща стойност в 
размер на 4 650,00 лева без ДДС;

- на второ място: „Интерком” ЕООД с предложена обща стойност в размер на
5 240,00 лева без ДДС;

- на трето място: „КОЛОВАГ” АД с предложена обща стойност в размер на 
5 600,00 лева без ДДС.

Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 
представените оферти на допуснатите участници, комисията предлага на Възложителя да 
сключи договори с класираните на първо място участници по обособени позиции № 1, № 
2, № 4, № 5 и № 6.

IX. Прекратяване на процедурата по обособена позиция № 3, на основание 
чл.110, ал.1, т.2, тъй като офертата на единствения участник „Унитекс Плк” ЕООД е 
неподходяща т.е. участникът не отговаря на критериите за подбор, посочени в 
документацията за участие в обществената поръчка, а именно: участникът не е
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представил сертификат по ISO 9001 или сертификат IRIS, или еквивалент, издаден на 
нетово име е обхват, отговарящ на обхвата на предмета на обществената поръчка.

Настоящият протокол, бе съставен на основание чл.181. ал.4 от ЗОП се изготви на 
17.07.2017 г. в един екземпляр, състои се от единадесет страници и се подписа от всички 
членове на комисията, като заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, 
се предава на Възложителя за издаване на решение по чл.108, ал.З от ЗОП.

На основание чл.181, ал.4 от ЗОП, считано от датата на приемане на настоящия 
протокол, комисията приключва работата, за която е назначена със Заповеди № 01-01- 
48/02.03.2017г., № 01-01-106/26.04.2017 г.,№ 01-01-134/23.05.2017 г. и № 01-01- 
181/26.06.2017 г .на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, като на основание 
чл.181, ал.6 от ЗОП, в срок от 10 /десет/ дни след приключване на работата на помощния 
орган на Възложителя, последният следва да издаде решение за определяне на 
изпълнител.

Приложения: Протокол № 1/02.03.2017 г., Протокол № 2/21.03.2017 г., Протокол 
№ 3/18.04.2017 г., Протокол № 4/27.04.2017 г. и Протокол № 5/04.05.2017 г.

Комисия:

1 .ПРЕДСЕДАТЕЛ:
L

ЧЛЕНОВЕ: 
2....................

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП 3.

EiТодорка

Дата на предаване на протокола ведно с цялата документация: /9- OZ ZO f
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