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ПОКАНА

За представяне на първоначална оферта за участие в процедура на договаряне с 
предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя 
товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД през 2018 година”, открита 
с Решение № 19/01.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана 
на 05.11.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558- 
2018-0019 и на 03.11.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен 
номер: 2018/S 212-487107,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЕВ,

Във връзка с Решение № 2/14.02.2019 г. за извършване на предварителен подбор в 
процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП е предмет: „Среден 
(заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози” 
ЕООД през 2018 година”, Ви отправям покана за участие в договаряне и предоставяне на 
първоначална оферта в срок от 20 /двадесет/ календарни дни от датата, следваща датата на 
изпращане на настоящата покана, а именно: до 16:45 часа на .{&*.03.2019 г.

Поканата е публикувана на електронния адрес на обществената поръчка с 
горецитирания предмет, в Профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД на: 
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/procedun-po-zop/sreden-remont-350-broia-to vami-vagoni-bdz-cargo- 
2018.html.

Адресът, на който следва да се предостави първоначалната оферта е деловодството на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София-1080, ул. „Иван Вазов“ № 3. Първоначалната 
оферта се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен 
от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или 
чрез куриерска служба. Върху опаковката участникът посочва следните означения:

До „ БДЖ-Товарни
превози” ЕООД ул. „Иван
Вазов” № 3 гр. София 1080

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 
броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози”ЕООД през 2018 
година”, за обособени позиции № 2, № 4, № 5 и № 8

от фирма/лице*
адрес:
телефон/факс, GSM 
електронен адрес

http://www.bdz.bo
mailto:bdzcargo@bdz.bg
mailto:info@tractionbg.com
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/procedun-po-zop/sreden-remont-350-broia-to_vami-vagoni-bdz-cargo-2018.html
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/procedun-po-zop/sreden-remont-350-broia-to_vami-vagoni-bdz-cargo-2018.html


Първоначалната оферта да съдържа следното:
1. Опис на представените в опаковката документи, съгласно приложения образец

(Приложение № 9), подписан от представляващия участника съгласно актуалната му 
регистрация или упълномощено от него лице.

2. Технически предложения за обособени позиции № 2, № 4, № 5 и № 8, за които 
участникът участва:

2.1. Когато е приложимо, документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 
офертата, не е законният представител на участника - нотариално заверено пълномощно на 
лицето (оригинал или нотариално заверен препис), подписващо офертата за извършване на 
съответните действия съгласно ЗОП. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 
лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише документите в офертата.

2.2. Техническо предложение за съответната обособена позиция (в оригинал, попълнено 
и подписано от представляващия участника, съгласно приложения към документацията за 
участие образец (Приложения № 4-2, № 4-4, № 4-5 и № 4-8 към документацията за участие).

В техническото предложение, участникът може да посочи информация, която смята за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, съгласно чл.102, ал.1 от ЗОП.

3. Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, за обособени позиции № 2, № 
4, № 5 и № 8.

За всяка обособена позиция, за която участва участника, се представя отделен 
запечатан непрозрачен и надписан плик. Съгласно чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП, в плика за 
съответната обособена позиция се поставя първоначалното ценово предложение, 
попълнено и подписано от представляващия участника по приложения към 
документацията за участие образец за съответната позиция (Приложения № 5-2, № 5-4, 
№ 5-5 и № 5-8).

Предложените цени следва да са в лева без ДДС, с точност до втория знак след 
десетичната запетая. При наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита съответната единична цена.

Отварянето на първоначалните оферти ще се състои на //3...03.2019 г. от 10:00 часа, в 
сградата на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 3. Публичната 
част от заседанието на комисията приключва след извършване на действията по чл.54, ал.З -  
ал.5 от ППЗОП. Първоначалните оферти на участниците, които не отговарят на 
предварително обявените условия на възложителя се отстраняват от участие. На основание 
чл.57, ал.З от ППЗОП, участниците своевременно ще бъдат уведомени за датата и часа на 
отваряне и оповестяване на първоначалните ценови предложения. При наличието на няколко 
участника за съответната обособена позиция, се спазва чл.67, ал.1 от ППЗОП. Комисията 
провежда преговори само с тези участници, чиято първоначална оферта отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя. В случай, че на договарянето съответният 
участник не се представлява от представляващия дружеството съгласно актуалната му 
регистрация, а от упълномощен негов представител, се предоставя нотариално заверено 
пълномощно (оригинал или нотариално заверен препис) с изявление, че упълномощеното 
лице има право да представлява участника в провеждането на преговори. В процеса на 
преговори е допустимо участниците да изменят условия по първоначалните си оферти и да 
подават последващи оферти с променено ценово предложение за съответната обособена 
позиция.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена по критерий за възлагане: най-ниска цена.

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

С уважение,

инж. Любомир Илиев
Управител на „ БДЖ/^Тов^рниЪревози ” ЕООД


