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П Р О Т О К О Л № 1 

 

по чл.68, ал.7 от ЗОП (отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.), 
 

 от дейността на комисията назначена със Заповед № 221/27.05.2016г. на Управителя на 

„БДЖ-Товарни превози‖ ЕООД, на основание чл.34 от Закона за обществените поръчки /ЗОП- 

отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.,/, във връзка с открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, при спазване на реда и условията на чл. 64 - чл. 75 от 

ЗОП, с предмет: „Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за ходовата част на 

електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ–Товарни превози‖ ЕООД, за 

едногодишен период‖, разделена на 13 обособени позиции, открита с Решение № 7/31.03.2016г. на 

Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Обявление за обществената поръчка от дата 

31.03.2016г., с УНП № 01558-2016-0006 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, и в 

изпълнение на т.10.1 и т.10.2 от Протокол №94/29.01.2016 г. от проведено заседание на Съвета на 

директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД, по одобрен Доклад с per. № 01-00-19/19.01.2016г. от 

Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

 Състав на комисията, съгласно Заповед № 221/27.05.2016г. на Управителя на „БДЖ-

Товарни превози‖ ЕООД, както следва: 

 - основни: 

1. Председател: Ивана Велева- експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти" при „БДЖ - 

Товарни превози" ЕООД; 

Членове: 

2. Тодорка Арнаудова - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" 

ЕООД; 

3. инж. Венцислав Славков - ръководител на отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция „Ремонт на 

локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

4. инж. Румен Луканов - главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция       „Ремонт на 

локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

5. Елица Благоева- зам.- главен счетоводител в отдел „Счетоводство‖, дирекция „Финанси и 

администрация‖ при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

 -резервни: 

1. Резервен председател: Мартина Георгиева — старши експерт в отдел „Обществени поръчки и 

проекти" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

Резервни членове: 

2.  Велислава Великова - старши юрисконсулт в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" 

ЕООД; 

3. инж. Бойко Стоилов - директор на дирекция „ Ремонт на локомотиви и товарни вагони" при 

„БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

4. инж. Божидар Минев - главен експерт в отдел „ Ремонт на локомотиви", дирекция        „Ремонт 

на локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

5. Кремена Стоянова- старши счетоводител в отдел „Счетоводство‖, дирекция „Финанси и 

администрация‖ при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

  

 На дата 27.05.2016г., в 10:00 часа, в съответствие с предвидените в Обявлението на 

обществената поръчка и документацията към нея условия за отваряне на офертите, назначената от 

възложителя комисия се събра в основния си състав на първо свое заседание. 

 Председателят на комисията получи списъка по чл. 68, ал. 1 от ЗОП с участниците и 

представените от тях оферти, видно от който оферти за участие в горепосочената обществена 

поръчка са подадени в срока, съгласно раздел ІV.3.4) от Обявлението на обществената поръчка, а 

именно до 16:30 часа на 25.05.2016 г., както следва: 
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№ по ред на 

получаване в 

деловодството на 

Възложителя 

вх.№ на 

офертата 

Дата и час на получаване 

на офертата 

Наименование на участника 

 

1. 

 

47/25.05.2016 г. 

 

09:25 часа 

„Авторемонтни заводи‖ АД 

2. 49/25.05.2016 г. 15:26 часа „Риолит‖ ЕООД 

  

 След като се запозна със списъка по чл.68, ал.1 от ЗОП, комисията започна своята работа по 

разглеждане на постъпилите оферти в открито заседание, като преди това, в изпълнение на 

изискването по чл.35, ал.3 от ЗОП, всеки от членовете й подписа декларация за съответствие на 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, които 

са неразделна част от настоящия протокол. 

 На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертите на участниците в 

обществената поръчка присъстваха следните лица: 

За участника: Представител: 

„Авторемонтни заводи‖ АД Законно представляващият дружеството по 

търговска регистрация - г-н Дешко Ангелов 

Дешков- Изпълнителен директор. 

   

 Горепосочените обстоятелства се удостоверяват от приложения към настоящия протокол, 

списък на участниците по чл.68, ал.3 от ЗОП, в който представителя на участника „Авторемонтни 

заводи‖ АД се вписа собственоръчно. 

 I. Действия и проверки по отношение на всяка една от постъпилите две оферти на 

участниците в настоящата обществена поръчка: 

 - Извършване на проверка за целостта на представената оферта и отварянето й по реда на 

постъпване. 

 - Извършване на проверка за наличие на три отделни, запечатани и с ненарушена цялост 

плика. 

 - Подписване на плик №3 от трима от членовете на комисията. Предоставяне на възможност 

на представителите на присъстващите участници да подпишат плик №3 на останалите участници. 

 - Отваряне на плик №2 и подписване на всички документи, съдържащи се в него от трима от 

членовете на комисията. Предоставяне на възможност на представителите на присъстващите 

участници да подпишат всички документи, съдържащи се в плик № 2, на останалите участници. 

 - Отваряне на плик №1 и оповестяване на документите, съдържащи се в него от 

председателя на комисията. Извършване на проверка за съответствие на документите със списъка 

по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

Съобразявайки гореизложената поредност на действията извършени от комисията, 

следва да се отбележи: 

1. При отваряне на плика с офертата на участника „Авторемонтни заводи” АД, с рег. 

№ 47/25.05.2016 г., постъпила в 09:25 часа, комисията констатира наличието на отделно 

запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва: 

 Плик № 1 - „Документи за подбор‖; 

 Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката‖ за обособени позиции №№ 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13; 

 Плик № 3 - „Предлагана цена‖ за обособени позиции №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13. 

 Комисията констатира, че видът на представената оферта на участника не противоречи на 

изискванията на Възложителя, съгласно обявлението на обществената поръчка и документацията 

за участие, поради което на основание чл.68, ал.4 от ЗОП, дванадесетте плика с надпис № 3 

„Предлагана цена―- представени за всяка от обособените позиции, за които участника е подал 

оферта, а именно №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13, се подписаха от трима от членове на комисията. 

На основание чл.68, ал.5 от ЗОП, трима от членовете на комисията подписаха всички документи, 

съдържащи се в дванадесетте плика с надпис № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката―- 

представени за всяка от обособените позиции, за които участника е подал оферта, а именно №№ 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13. На следващо място, на основание чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията отвори 
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плик № 1 „Документи за подбор― и оповести документите, които пликът съдържа. Комисията 

провери съответствието му с приложения от участника списък по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП и не 

установи различия между записаното в него и наличните документи в плик № 1 „Документи за 

подбор―. 

2. При отваряне на плика с офертата на участника „Риолит” ЕООД, с рег.                               

№ 49/25.05.2016 г., постъпила в 15:26 часа, комисията констатира наличието на отделно 

запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове, както следва: 

 Плик № 1 - „Документи за подбор‖; 

 Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката‖ за обособена позиция № 1; 

 Плик № 3 - „Предлагана цена‖ за обособена позиция № 1.  

 Комисията констатира, че видът на представената оферта на участника не противоречи на 

изискванията на Възложителя, съгласно обявлението на обществената поръчка и документацията 

за участие, поради което на основание чл. 68, ал.4 от ЗОП, плик с № 3 „Предлагана цена― за 

обособена позиция № 1, се подписа от трима от членове на комисията. На основание чл. 68, ал.5 от 

ЗОП трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в Плик № 2 с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката― за обособена позиция № 1. На следващо място, 

на основание чл.68, ал.5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор― и оповести 

документите, които пликът съдържа. Комисията провери съответствието му с приложения от 

участника списък по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП и не установи различия между записаното в него и 

наличните документи в плик № 1 „Документи за подбор―. 

 Представляващият участника „Авторемонтни заводи‖ АД г-н Дешко Дешков не упражни 

предоставените му по силата на чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП възможности, поради което Плик № 3 

„Предлагана цена‖ - за обособена позиция № 1 и документите, съдържащи се в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката" - за обособена позиция № 1 на участника „Риолит‖ 

ЕООД, се подписаха единствено от трима от членовете на комисията. 

 II. След извършването на задължителните публични действия, председателят на комисията 

обяви в 10:50 часа, че закрива публичната част от заседанието й, при което представителят на 

участника „Авторемонтни заводи‖ АД г-н Дешко Ангелов Дешков напусна заседанието. 

Председателят на комисията насрочи второ заседание при закрити врата в 10:00 часа на дата 

12.07.2016г., след което разпусна заседанието на комисията. 

 III. Комисията се събра в насрочените по т.II oт настоящия протокол ден и час, като 

продължи своята работа с проверка относно наличието и редовността на представените от 

участниците документи и съдържащата се информация в плик № 1 „Документи за подбор‖,  за 

съответствието им с поставените от Възложителя, с обявлението и документацията за 

обществената поръчка критерии за подбор, както следва: 

 1. По отношение на участника „Авторемонтни заводи” АД, с оферта с рег.                            

№ 47/25.05.2016 г., постъпила в 09:25 часа, подал оферта за обособени позиции №№ 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13: 

 При проверка за съответствието с изискванията на Възложителя, посочени в 

обявлението на обществената поръчка и документацията за участие, комисията установи, 

че участникът е представил в плик № 1 „Документи за подбор” следното: 

- Представяне на участника- Приложение №1, включващо Декларация по чл.47, ал.9 от 

ЗОП (оригинал) и Декларация от участника, удостоверяваща, че същия е производител на 

предлаганите металогумени елементи и сайлентблокове за  всички обособени позиции, за които е 

подал оферта; 

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 

от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца - Приложение 

№ 5 към документацията за участие; 

-  Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици - Приложение № 10 към документацията за участие; 

- Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 12 към документацията за 

участие; 

- Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, съгласно образеца - Приложение №11 към 

документацията за участие; 



4 

 

- Документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, както следва: 

Преводно нареждане №83/20.05.2016 г за Обособени позиции от №2 до №7 вкл. и Преводно 

нареждане с № 84/20.05.2016 г. за обособени позиции  от №8 до №13 вкл.;              

- Доказателства за икономическо и финансово състояние - отчет за приходи и разходи 

към 31.12.2015 г.; 

- Списък съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите, и получателите, подписан от участника 

/оригинал/, съгласно образеца Приложение № 13 към документацията за участие, заедно с 2 броя 

доказателства /удостоверения за добро изпълнение/ за извършена доставка; 

- Копие на валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008; 

- Образец на удостоверение за качество; 

-  Декларация от производителя за пълно съответствие по технически характеристики, 

материал, функции, надеждност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите 

металогумени елементи и сайлентблокове. 

- Участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнители. 

  Липсващи документи/информация, несъответствия с критериите за подбор или 

нередовности: 

  Комисията установи, че участникът не е представил всички документи, които 

съгласно изискванията на Възложителя от раздел III.2.3.) на обявлението на обществената 

поръчка и документацията за участие, е следвало да бъдат представени в плик № 1 

„Документи за подбор”, а именно: 

  1. Образци на измервателни карти и приемателни протоколи или други еквивалентни 

документи, заверени от производителя с оригинален подпис и печат (или копие, заверено от 

участника) от проведените измервания и изпитания на металогумените елементи и сайлентблокове 

с отразени всички параметри, които подлежат на контрол и измерване, както и граничните 

стойности за всеки параметър.  

   2. Техническа спецификация на предлаганите металогумени елементи и сайлентблокове в 

съответствие със спецификацията за доставка на Възложителя, с приложени към нея:  

   2.1. Чертежи и технически условия за производство и доставка на металогумените 

елементи и сайлентблокове в два екземпляра, разработени от производителя и заверени от него за 

производство през 2015/2016 г. с оригинален подпис и печат, съответстващи на чертежите на 

Възложителя. 

   Изискуеми документи: 
1. Образци на измервателни карти и приемателни протоколи или други еквивалентни 

документи, заверени от производителя с оригинален подпис и печат (или копие, заверено от 

участника) от проведените измервания и изпитания на металогумените елементи и 

сайлентблокове, с отразени всички параметри, които подлежат на контрол и измерване, както и 

граничните стойности за всеки параметър.  

2. Техническа спецификация на предлаганите металогумени елементи и сайлентблокове в 

съответствие със спецификацията за доставка на Възложителя, с приложени към нея:  

     2.1. Чертежи и технически условия за производство и доставка на металогумените 

елементи и сайлентблокове в два екземпляра, разработени от производителя и заверени от него за 

производство през 2015/2016 г. с оригинален подпис и печат, съответстващи на чертежите на 

Възложителя. 

  Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП участникът 

няма право да представя други документи, освен посочените в настоящия протокол. 

  Документите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

„ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА №……―. Посочва се 

наименованието на поръчката, наименованието на участника, ЕИК, лице за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес. Участникът следва да посочи и 

наименованието на обособената позиция/и, за която/които е подал оферта за участие. Документите 

се представят в деловодството на „БДЖ-Товарни превози‖ ЕООД всеки работен ден в работно 

време от 08:00 до 16:45 часа, на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов‖ №3, от участника или 

упълномощен негов представител, лично или по пощата с обратна разписка или чрез куриерска 
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служба, придружени от „Списък с допълнително представени документи“, който следва да 

бъде подписан и подпечатан от участника и да бъде заведен в деловодната система на 

Възложителя със същият входящ номер. Всяка страница от допълнително представените 

документи се номерира, подписва и подпечатва със свеж печат. Не са подписват и подпечатват 

документи представени в оригинал, или нотариално заверени копия от тях. 

 

 2. По отношение на участника „Риолит” ЕООД, с оферта с рег. № 49/25.05.2016 г., 

постъпила в 15:26 часа, подал оферта за обособена позиция № 1: 

    Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от обявлението на обществената поръчка и 

документацията за участие е следвало да бъдат представени в плик № 1 „Документи за 

подбор”, а именно: 

- Представяне на участника от дата 13.05.2016 г. - Приложение № 1 към документацията за 

участие; 

-  Декларация от 13.05.2016 г. по чл.47, ал.9 от ЗОП - Приложение № 9 към документацията 

за участие, оригинал; 

- Декларация от 13.05.2016 г. по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - Приложение № 5 към  

документацията за участие, оригинал; 

- Декларация от 13.05.2016 г. по Закона за икономическите и финансови отношения  с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица 

и техните действителни собственици -Приложение № 10 към документацията за участие, 

оригинал; 

- Декларация от 13.05.2016 г. по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - Приложение № 12 към 

документацията за участие, оригинал; 

- Декларация от 13.05.2016 г. по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по 

чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Приложение № 11 към документацията за участие, оригинал; 

- Платежно нареждане с референтен № 16051842400116282250 от 18.05.2016 г., електронно 

банкиране към Сосиете Женерал Експрес Банк АД– представляващо Гаранция за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на металогумени елементи и сайлентблокове за 

ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ-Товарни 

превози" ЕООД, за едногодишен период", разделена на 13 обособени позиции - за обособена 

позиция № 1 „Металогумен елемент петслоен и трислоен"; 

- Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на участника към 31.12.2015г. - 

копие, заверено от участника; 

- Списък на доставките на металогумени елементи за ходовата част на транспортни 

средства с Изх. № 2416-п/18.05.2016, изпълнени от „Риолит" ЕООД през последните 3 /три/ години 

Приложение № 13 към документацията за участие – в оригинал, придружен от 2 /две/ 

удостоверения за изпълнени доставки на металогумени елементи за ходовата част на транспортни 

средства - оригинал, 

- Пълномощно от 28.04.2016 г. от производителя „СЦ Фартек Трейдинг" CPJI,Брашов - 

Румъния  за продажба на продукцията му в периода 2015-2016 г.,оригинал и в превод на български 

език; 

-  Декларация за съответствие и сертификат за гаранция на производителя, оригинал и в 

превод на български език; 

- Сертификат на производителя по EN ISO 9001:2008 - копие, заверено от производителя и 

в превод на български език; 

- Образец на приемателен протокол - оригинал и в превод на български език; 

- Техническа карта №3/2015 г. - оригинал и в превод на български език; 

- Техническа карта №5/2015 г. - оригинал и в превод на български език; 

- Техническа спецификация от 28.04.2016 г. в съответствие със спецификацията на 

Възложителя - в два екземпляра - оригинал и в превод на български език; 

-  Чертеж BL 102-31 в два екземпляра - оригинал и в превод на български език; 

-  Чертеж BL 102-32 FT в два екземпляра - оригинал и в превод на български език; 

-  Чертеж BL 102-32 в два екземпляра - оригинал и в превод на български език; 

http://24bankirane.com/banks/sgeb
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- Писмо от Националното дружество Железопътен превоз на пътници „Румънски 

държавни железници - пътнически превози" - копие и в превод на български език; 

- Препоръка от Дружество за поддръжка и ремонти на локомотиви и съоръжения -копие 

и в превод на български език; 

-  Препоръка от СК Константин Груп СРЛ - копие и в превод на български език. 

- Участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнители. 

 

 На основание чл.68, ал.9 от ЗОП, комисията определя в срок до 5 /пет/ работни дни, считано 

от датата на получаване на настоящия протокол, в който участникът „Авторемонтни заводи‖ АД, 

следва да представи изрично посочените в него документи. На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, 

комисията изпраща копие от протокола на участниците в процедурата и се публикува в Профила 

на купувача, в раздела на обществената поръчка.  

 

 Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 13.07.2016 г. в 13:00 часа, състои 

се от 6 /шест/ страници и се подписа единодушно от всички членове на комисията. Същият 

отразява дейността на комисията, извършена на заседания проведени на дата 27.05.2016 г. и на 

дата 12.07.2016 г. 

 

Приложения: 

- Списък с участниците и представените оферти - чл.68, ал.1 от Закона за обществените поръчки; 

- Декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки от членовете на комисията; 

- Списък по смисъла на чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки. 

 

Комисия: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 1. Ивана Велева ………………… 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

2. ……………............    3. …………….......... 

     Тодорка Арнаудова                                       инж. Венцислав Славков 

 

 

 

4. ……………............    5. …………….......... 

    инж. Румен Луканов                                         Елица Благоева                                  

 

 

 

Забележка: На основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 от ЗОП /отм./, са заличени 

данните на стр.1 и стр.6 от настоящия протокол.  


