
П Р О Т О К О Л
по чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, ал.1 
от ЗОИ със Заповед № 01-01-49/02.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
натоварена със задача за извършване на подбора на получените заявления на кандидатите и 
разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите на участниците в 
обществена поръчка -  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.

I. В публично заседание на 02.02.2018 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: 1 лавен експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти"
на „БДЖ-Товарни превили с и и д ,

Членове:
2. Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни превози” 

ЕООД;
3. • Ръководител отдел „Енергийна ефективност“ при „БДЖ- 

Товарни превози" ЬООД;
4. - Енергетик в ПТП-Пловдив, на мястото на основния член ^

Главен експерт, Енергийна ефективност в отдел „Енергийна ефективност” при „БДЖ-
1 оварни превози” ЕООД, който отсъства поради служебен отпуск;

5., Счетоводител, старши -  клиенти в отдел „Счетоводство“, дирекция
„Финанси и администрация“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

Председателят на комисията представи на членовете на комисията протокол (ведно с 
регистрираните в деловодството заявления), подписан между него и представител на 
деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. След запознаване с протокола по чл. 48, ал. 6 
от ППЗОП, комисията констатира, че в определения краен срок за получаване на заявления 
(16:45 часа на 01.02.2018 г.), в деловодството са получени две заявления, както следва:

- заявление с per. № 01-27-1-2/26.01.2018 г., 15:58 часа от „Фродексим Трейд“ ООД, с 
адрес: с. Мрамор 1261, ул. „Васил Левски“ № 154;

- заявление с per. № 01-27-1-3/31.01.2018 г., 11:01 часа от „АвесГ“ ЕООД, с адрес: гр. 
София 1113, ул. „Прелом“ № 5А.

В изпълнение на изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия 
протокол.

На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на заявленията на 
кандидатите в обществената поръчка с горецитирания предмет присъства i *,
упълномощен представител на кандидата „Фродексим Трейд“ ООД, с копие на нотариално 
заверено пълномощно per. № 8864 от 15.11.2012 г. по описа на i, нотариус в район

Информацията е заличена на основание чл.2 от 33ЛД, 
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП



-  CPC c per. № 34 на Нотариална камара. Съгласно т. 7 от предоставения документ 
упълномощения представител има право да представлява кандидата пред юридически субекти.

Присъствието си упълномощеният представител на кандидата „Фродексим Трейд“ ООД 
удостовери със собственоръчно положен подпис в списъка на лицата, присъствали при 
действията на комисията по чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, приложен към настоящия протокол.

При проверка на опаковките, съдържащи заявленията на кандидатите, комисията 
констатира, че заявленията отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените 
условия, т.е. заявленията са подадени в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, 
като върху съответната опаковка са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на 
заявлението, наименование на поръчката и данни за кандидата.

II. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките със заявленията по реда на 
тяхното постъпване в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, както следва:

11.1. „Фродексим Трейд“ ООД:
Опаковката съдържа папка с документи, представляващи информация за личното 

състояние на кандидата и съответствието му с критериите за подбор, както следва:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  (оригинал, 1 лист);
2. Заявление -  (оригинал, 2 листа);
3. Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) -  оригинал, 14 листа;
4. Приемно-предавателен протокол № 05356/08.03.2017 г. (Приложение № 5.1) -  копие, 1

лист;
5. Протокол за приемане -  предаване на материали от 10.03.2017 г. -  (копие, 1 лист);
6. Приемно-предавателен протокол 05451/15.05.2017 г. -  (копие, 1 лист);
7. Протокол за приемане -  предаване на материали от 17.05.2017 г. -  (копие, 1 лист);
8. Сертификат № SOF0368424, удостоверяващ, че системата за управление на качеството 

на кандидата е одобрена от Lloyd’s Register Quality Assurance в съответствие със следните 
стандарти: BS EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015 и ISO 9001:2015, с обхват: „Продажба и 
сервизно обслужване на измервателната апаратура и електрооборудване. Разработване, 
изграждане, експлоатация и поддържане на Системи за дистанционно отчитане на измервателни 
устройства и контрол на потреблението (СДО). Проектиране, производство и монтаж на 
компонентите за СДО“ и с валидност до 04.11.2019 г. (Приложение 5.2.) -  (копие, 1 лист);

9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици -  (оригинал, 2 листа);

10. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата в съответствие с 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  (оригинал, 1 лист).

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката 
и констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

11.2. ..АвесГ“ ЕООД:
Опаковката съдържа папка с документи, представляващи информация за личното 

състояние на кандидата и съответствието му с критериите за подбор, както следва:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  (оригинал, 1 лист);
2. Заявление -  (оригинал, 2 листа);
3. Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) -  (оригинал, 14 листа);
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4. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици -  (оригинал, 1 лист);

5. Декларация за липса на свързаност с друг кандидат в процедурата в съответствие с 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  (оригинал, 1 лист);

6. Удостоверение с изх. № 20180118161630/18.01.2018 г. за актуалното състояние на 
кандидата „АвесГ“ ЕООД, издадено от Агенцията по вписванията към Министерството на 
правосъдието -  (копие, 2 листа);

7. Удостоверение № 1I1-TV 00876, издадено от Камарата на строителите в България, за 
това, че кандидатът „АвесГ“ ЕООД е вписан в Централния професионалния регистър на 
строителя за изпълнение на строежи от обхват: трета група „строежи от енергийна 
инфраструктура“ и строежи от трета категория -  (копие, 1 лист);

8. Удостоверение № III-TV 008861, издадено от Камарата на строителите в България, за 
това, че кандидатът „АвесГ“ ЕООД е вписан в Централния професионалния регистър на 
строителя, на основание чл. 6 от Правилника за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя: пета група -  отделни видове СМР, съгласно КИД -  2008, сектор 
„Строителство“ с класове: 43.21 -  (копие, 1 лист);

9. Референция с per. № 03-07-716/01.10.15 г., издадена от „БДЖ-Пътнически превози“ 
ЕООД-(копие, 1 лист);

10. Сертификат БСА per. № 136 ОКС от 30.09.2016 г. за акредитация съгласно БДС EN 
ISO/IEC 17020:2012, издаден от Изпълнителна агенция към Българска служба за акредитация, на 
„АвесГ“ ЕООД за орган за контрол от вида С, с приложена заповед № А 494/30.09.2016 г. на 
Изпълнителна агенция към Българска служба за акредитация -  (копия, общо 6 листа);

11. Сертификат № Q-8936/17, удостоверяващ, че системата за управление на качеството 
на кандидата е утвърдена и надлежно внедрена от QSCert, spol. s.r.o. в съответствие със стандарт 
ISO 9001:2008, с обхват: „Електроразпределение и контрол на ел.уредби, съоръжения и 
физически фактори“ и с валидност до 11.08.2018 г. -  (копие, 1 лист).

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката 
и констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

След извършване на горепосочените действия в 10:30 часа на 02.02.2018 г. приключи 
публичната част от заседанието на комисията и г-н Николов напусна залата.

Комисията пристъпи към проверка на документите в представените от кандидатите 
заявления.

III. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

III. 1. „Фродексим Трейд” ООД:

При разглеждане на предоставените документи относно личното състояние и 
съответствието с критериите за подбор, комисията констатира следното:

1. В част 111, раздел „Г“ от ЕЕДОП, на стр. 11 от документа, на въпроса „Прилагат ли се 
специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление 
или в документацията за обществената поръчка?“, кандидатът е попълнил полето за „Да“, след 
което в същата графа изрично е посочил следното:
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„За кандидата не са налице:
- Обстоятелствата относно осъждане за престъпления по чл. 194-208, чл.21 За-217, чл.219- 

252 и чл.254а-260 от Наказателния кодекс;
- Обстоятелствата относно забраната и свързаните с нея изключения по чл.З, т.8 и чл.4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици;

- Обстоятелството по чл. 101, ал.11 от ЗОИ относно наличие на свързаност по смисъла на 
§2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг участник“.

Досежно същите обстоятелства и в съответствие с изискванията на Възложителя, 
кандидатът е представил декларации за липсата на:

- обстоятелства по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици и

- свързаност по смисъла на §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, с друг 
участник,

попълнени и подписани по образец № 6 и № 7 от документацията за участие, в които 
представляващият кандидата е декларирал, че за кандидата не са налице обстоятелствата по чл. 
3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и не е налице свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на 
ЗОП.

Предвид на изрично направеното изявление в ЕЕДОП относно липсата на 
посочените обстоятелства по отношение на кандидата и изрично направените изявления в 
същия смисъл в двете представени декларации по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по § 2, т. 45 
от ДР на ЗОП, комисията приема, че за кандидата не са налице горепосочените 
обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и не е налице свързаност по 
смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

2. В част IV, раздел В от ЕЕДОП, на страница 15 от документа, кандидатът е посочил, че е 
изпълнил доставка и монтаж на средства за търговско измерване на консумирана електрическа 
енергия за тягови нужди и GPS определящ местоположението, като същият е предоставил в 
заявлението като доказателство двустранно подписани приемно-предавателни протоколи от 
извършените доставки, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за измерване на 
количеството електрическа енергия, консумирана от електрическия тя го в подвижен състав, 
противно на изискването, посочено в приложените към документацията Указания за подготовка 
на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта, раздел III, т. 5.2.1.1. и в 
Обявлението за поръчка -  комунални услуги, раздел II 1.1.3), т. 1, а именно: Под „доказателство за 
извършената доставка” се разбира: референция или удостоверение, издадено от получателя на 
доставката или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за извършената доставка.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че кандидатът следва да представи 
доказателство за извършена доставка (копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис 
на лицето/ата, представляващи кандидата, име и фамилия, и мокър печат) - референция 
или удостоверение за извършена доставка, издадено от получателя на доставката или от 
компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за извършената доставка, съгласно изискването в Указанията за подготовка 
на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта, раздел III, т. 5.2.1.1. и в 
Обявлението за поръчка -  комунални услуги, раздел III.1.3), т.1.

3. Представеното копие на издадения на името на кандидата сертификат № SOF0368424 за 
внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015 и ISO
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9001:2015, не е заверено, съгласно изискването в приложените към документацията Указания за 
подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта, раздел III, т.5.2.1.2 
и в Обявлението за поръчка -  комунални услуги, раздел III.1.3), т.2, като не е посочено името и 
фамилията на лицето, извършило заверката и положило подписа си върху представеното копие 
от документа.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че кандидатът следва да посочи 
името и фамилията на лицето извършило заверката на посочения документ или да 
представи посочения документ - сертификат № SOF0368424 за внедрена система за 
управление на качеството по EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015 и ISO 9001:2015, заверен 
съгласно изискването в Указанията за подготовка на заявление за предварителен подбор и 
на първоначална оферта, раздел III, т. 5.2.1.2. и в Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги, раздел III. 1.3), т.2. - заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, 
представляващи кандидата, име и фамилия, и мокър печат.

III.2. ..АвесГ“ ЕООД:

При разглеждане на предоставените документи относно личното състояние и 
съответствието с критериите за подбор, комисията констатира следното:

1. Предоставеният ЕЕДОП не е подписан от г-н Евлоги ;, в качеството
му на собственик, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и изискването в Указанията за подготовка 
на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта, раздел III, т. 4.1. и в 
Обявлението за поръчка -  комунални услуги, раздел VI.3), т. II. 1.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че кандидатът следва да представи 
ЕЕДОП, подпечатан и подписан от г-н Евлоги , в качеството му на
едноличен собственик на капитала на кандидата, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и 
съгласно изискването в Указанията за подготовка на заявление за предварителен подбор и 
на първоначална оферта, раздел III, т. 4.1. и в Обявлението за поръчка -  комунални услуги, 
раздел VI.3), т. II.1.

2. Предоставената референция с per. № 03-07-716/01.10.2015 г. е издадена от Директор 
„ПЖПС“ при „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД. С оглед на обстоятелството, че в представения 
документ не се съдържат данни относно представителната власт на лицето, което го е подписало, 
комисията на основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП извърши проверка по партидата на възложителя 
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД и установи, че в Регистъра на обществените поръчки към 
АОП, по УНП 01605-2013-0009 на обществената поръчка е публикувана информация за 
изпълнението на договор за обществена поръчка № 121/31.07.2014 г., посочен в представената 
референция. Съгласно публикацията, договорът, сключен между „БДЖ-Пътнически превози“ 
ЕООД и „АвесГ“ ЕООД, е изпълнен в пълен обем, в срок (11.11.2016 г.) и от страна на „АвесГ“ 
ЕООД не се дължат и не са платени неустойки във връзка с изпълнението на договора.

С оглед гореизложеното, комисията счита, че кандидатът е представил необходимото 
доказателство за изпълнена доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на 
поръчката, за последните три години от датата на подаване на заявлението.

С извършването на гореописаните действия, комисията приключи заседанието в 
12:00 часа, като следващото заседание следва да се състои след изтичане на предоставения 
срок от 5 работни дни от получаване на протокола от кандидатите в процедурата за 
предоставяне на допълнителните документи.

Информацията е заличена на основание 
чл.2 от 33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от 
ЗОП
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Допълнително изисканите документи следва да бъдат представени в запечатан 
непрозрачен плик от кандидатите или от упълномощени от тях представители, лично или 
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

На плика да бъде отбелязана следната информация:
- Кандидат:......... адрес , телефон и факс за кореспонденция;
- Текст: Допълнително представяне на документи към оферта с вх. № 01-27-1-
....... / ......01.2018 год. в обществена поръчка 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“.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща протокола на кандидатите 
в настоящата процедура в деня на публикуването му в Профила на купувача, в раздела на 
обществената поръчка: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-i-montaj-na-
systemi-za-elenergia-bdz-cargo-2017.html.

Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници, изготви се и се подписа от всички 
длъжностни лица в един екземпляр.

Приложения:
1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП;
2. Пет броя декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
3. Списък с представители на кандидатите с нотариално заверено пълномощно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1 ...........  Стоянова

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2 ........... 1я Петрова

3. ..fr южиков

4. ... шев

5......... ълкова

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