
1 
 



2 
 

на оферти 20.09.2016 г., 16:45 часа, в деловодството на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 

са подадени 20 /двадесет/ оферти, както следва: 

1. Румяна Георгиева Налбантова – гр. София, 1582, ж.к. „Дружба 2”, бл. 226, ап. 33 - 

вх. № 86/16.09.2016 г., 13:48 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

2. Петър Атанасов Андонов – гр. Пловдив, ул. Пере Тошев” № 81, вх. А, ап. 7 - вх. № 

87/17.09.2016 г., 11:19 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

3. „М КОНСУЛТ КОМЕРС” ООД – гр. София, 1000, ул. „Кърниградска” № 7 - вх. № 

88/17.09.2016 г., 11:56 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

4. Митко Василев Делчев – гр. Пловдив, 4018, бул. „6-ти Септември” № 195, ап. 7 - вх. 

№ 89/19.09.2016 г., 08:15 часа – за Обособени позиции № 1 и № 2; 

 

5. „БУЛКАРГО” ООД – гр. Варна, 9002, ул. „Васил Друмев” № 7 - вх. № 

91/19.09.2016 г., 09:58 часа 

6. „Велинов консулт” ЕООД – гр. Варна, бул. „Христо Ботев” № 6, вх. В, ет. 1, ап. 5 -  

вх. № 92/19.09.2016 г., 11:18 часа – за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

7. Николай Атанасов Андонов – гр. Пловдив, ул. „Йордан Гавазов” № 32 - вх. № 

93/19.09.2016 г., 11:24 часа – за Обособени позиции № 1 и № 2; 

 

8. Георги Христов Недялков – гр. София, 1680, ул. „Борово” № 59, ап. 19 - вх. № 

94/19.09.2016 г., 14:35 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

9. „ГЕРГАНЕЛ” ЕООД – гр. София, 1680, ул. „Борово” № 59, ап. 19 - вх. № 

95/19.09.2016 г., 14:38 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

10. Нели Иванова Недялкова – гр. София, 1680, ул. „Борово” № 59, ап. 19 - вх. № 

96/19.09.2016 г., 14:40 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

11. Елена Ангелова Ковачева – гр. Пловдив, 4018, бул. „6-ти Септември” № 195, ап. 7 

- вх. № 90/20.09.2016 г., 09:27 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

12. инж. Руска Стоева Богданова – гр. София, 1712, ж.к. „Младост 3”, бл. 364, вх. 6, 

ап. 31 - вх. № 97/20.09.2016 г., 10:35 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

13. Ралица Стоянова Илиева – гр. Варна ул. „Бук” № 3, ет. 5, ап. 9 - вх. № 

98/20.09.2016 г., 10:40 часа – за Обособена позиция № 3; 

 

14. инж. Димитър Николов – гр. София, 1505, ул. „Проф. Джовани Горини” № 10 - вх. 

№ 99/20.09.2016 г., 10:50 часа – за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

15. „Консултантска къща Амрита” ООД – гр. София, 1164, ул. „Йоан Екзарх” № 50 - 

вх. № 100/20.09.2016 г., 13:16 часа - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

16. инж. Светла Николова Христова - вх. № 101/20.09.2016 г., 14:24 часа - за 

Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 
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17. „Хемус Консулт” ЕООД – гр. Троян, п.к. 5600 -  вх. № 102/20.09.2016 г., 15:12 часа 

– за Обособени позиции №1, № 2 и № 3; 

 

18. Стоян Тодоров Владов – гр. София, ж.к. „Надежда 4”, бл. 455, вх. Б, ет. 3, ап. 18 -  

вх. № 103/20.09.2016 г., 15:25 часа - за Обособени позиции № 1 и № 2; 

 

19. „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД – гр. София, 1000, ул. „Фритьоф 

Нансен” № 5, ет. 5 - вх. № 104/20.09.2016 г., 15:30 часа - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 

3; 

 

20. „Б Консултинг” ООД – гр. София, ул. „Ами Буе” № 10 -12, вх. А, ап. 12 - вх. № 

105/20.09.2016 г., 16:23 часа - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членовете на комисията попълниха и 

подписаха декларации, относно изискванията на чл.103, ал. 2 от ЗОП, приложени към 

настоящия протокол. 

Датата и часът на провеждане на настоящото заседание по отваряне и разглеждане на 

подадените оферти са посочени в раздел V. „Друга информация” от Обявата. 

 

На заседанието на комисията  за извършване на действията по чл. 97, ал. 3 от ЗОП 

присъстваха г-н Мартин Николов Николов – упълномощен представител на участника «М 

Консулт Комерс» ООД, с пълномощно, представено в оригинал и г-н Димитър Николов 

Николов. Присъствието си  представителя на «М Консулт Комерс» ООД и г-н Димитър 

Николов Николов удостовериха със собственоръчно положени подписи в съставен Списък 

на присъстващите лица по чл.97, ал.З от ЗОП, приложен към настоящия протокол. 

 

Председателят на комисията показа, че офертите са представени в запечатани 

непрозрачни опаковки, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящи номера, дата и 

час, след което пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството 

на “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД: 

 

І. ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Ценово предложение от Румяна Георгиева Налбантова – оферта с вх. № 

86/16.09.2016 г. – за Обособена позиция № 3: 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена - 4 790,00 лв. 

/четири хиляди и деветстотин  лева/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.2. Ценово предложение от Петър Атанасов Андонов – оферта с вх. № 

87/17.09.2016 г. – за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 
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Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 13 985,00 лв. 

/тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.3. Ценово предложение от „М КОНСУЛТ КОМЕРС” ООД – оферта с вх. № 

88/17.09.2016 г. – за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 13 230,00 лв. 

/тринадесет хиляди двеста и тридесет лева/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.4. Ценово предложение от Митко Василев Делчев – оферта с вх. № 89/19.09.2016 

г. – за Обособени позиции № 1 и № 2; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 16 850,00 /шестнадесет хиляди осемстотин и петдесет/ 

лв. 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 11 240,00 /единадесет хиляди двеста и четиридесет/ 

лв. 

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

1.5. Ценово предложение от „БУЛКАРГО” ООД – оферта с - вх. № 91/19.09.2016 г. 

– за обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 12 186,00 /дванадесет хиляди сто осемдесет и шест/ 

лв., без ДДС; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 
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- За обособена позиция № 2 – 10 045,00 /десет хиляди и четиридесет и пет/ лв., без 

ДДС; 
 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 9 135,00 /девет хиляди сто тридесет и пет/ лв., без 

ДДС 
 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.6. Ценово предложение от „Велинов консулт” ЕООД – оферта с вх. № 

92/19.09.2016 г., 11:18 часа – за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 14 598,00 /четиринадесет хиляди петстотин 

деветдесет и осем/ лв., без ДДС; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 9 480,00 /девет хиляди четиристотин и осемдесет/ 

лв., без ДДС; 
 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 15 120,00 /петнадесет хиляди сто и двадесет/ лв., 

без ДДС 
 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.7. Ценово предложение от Николай Атанасов Андонов – оферта с вх. № 

93/19.09.2016 г. – за Обособени позиции № 1 и № 2; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 10 822,00 /десет хиляди осемстотин двадесет и два/ 

лв.; 
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Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 7 330,00 /седем хиляди триста и тридесет/ лв.; 

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

1.8. Ценово предложение от Георги Христов Недялков – оферта с  вх. № 

94/19.09.2016 г. – за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 22 500,00 лв. 

/двадесет и две хиляди и петстотин/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.9. Ценово предложение от „ГЕРГАНЕЛ” ЕООД – оферта с вх. № 95/19.09.2016 г. 

– за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 19 450,00 лв. 

/деветнадесет хиляди четиристотин и петдесет/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.10. Ценово предложение от Нели Иванова Недялкова – оферта с вх. № 

96/19.09.2016 г. – за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 21 200,00 лв. 

/двадесет и една хиляди и двеста/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.11. Ценово предложение от Елена Ангелова Ковачева – оферта с вх. № 

90/20.09.2016 г. – за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 21 830,00 лв. 

/двадесет и една хиляди осемстотин и тридесет/  
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 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.12. Ценово предложение от инж. Руска Стоева Богданова – оферта с вх. № 

97/20.09.2016 г. – за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 9 500,00 лв. /девет 

хиляди и петстотин/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.13. Ценово предложение от Ралица Стоянова Илиева – оферта с вх. № 

98/20.09.2016 г., – за Обособена позиция № 3; 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовото предложение на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при цена – 14 080,00 лв. 

/четиринадесет хиляди и осемдесет/  

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.14. Ценово предложение от инж. Димитър Николов – оферта с вх. № 

99/20.09.2016 г. – за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 19 633,00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин 

тридесет и три/; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 13 230,00 лв. /тринадесет хиляди двеста и тридесет/; 

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 18 270,00 лв. /осемнадесет хиляди двеста и 

седемдесет/ Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички 

разходи по изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на 
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огледите на ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

1.15. Ценово предложение от „Консултантска къща Амрита” ООД – оферта с вх. 

№ 100/20.09.2016 г. - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 16 925,00 /шестнадесет хиляди деветстотин двадесет 

и пет/ лв., без ДДС; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 8 575,00 /осем хиляди петстотин седемдесет и пет/ лв., 

без ДДС; 
 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 7 875,00 /седем хиляди осемстотин седемдесет и пет/ 

лв., без ДДС; 
 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.16. Ценово предложение от инж. Светла Николова Христова - оферта с вх. № 

101/20.09.2016 г. - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 12 900,00 лв.  /дванадесет хиляди и деветстотин/; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 8 820,00 лв. /осем хиляди осемстотин и двадесет/;

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 17 000,00 лв.  /седемнадесет хиляди /; 

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 
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изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.17. Ценово предложение от „Хемус Консулт” ЕООД – оферта с вх. № 

102/20.09.2016 г. – за Обособени позиции №1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 17 602,00  /седемнадесет хиляди шестстотин и два/ лв., 

без ДДС; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 12 985,00 /дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и 

пет/ лв., без ДДС;  

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 22 050,00 /двадесет и две хиляди и петдесет / лв., без 

ДДС; 

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.18. Ценово предложение от Стоян Тодоров Владов – оферта с вх. № 

103/20.09.2016 г. - за Обособени позиции № 1 и № 2; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 18 000,00 лв.  /осемнадесет хиляди /; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 12 000,00 лв.  /дванадесет хиляди/;  

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 
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1.19. Ценово предложение от „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД – оферта 

с вх. № 104/20.09.2016 г. - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 5 500,00  /пет хиляди и петстотин/ лв., без ДДС; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 5 100,00 /пет хиляди и сто/ лв., без ДДС;  

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 3 000,00 /три хиляди/ лв., без ДДС; 

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

1.20. Ценово предложение от „Б Консултинг” ООД – оферта с вх. № 

105/20.09.2016 г. - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Председателят на Комисията отвори опаковката с офертата и в изпълнение на чл. 97, 

ал. 3 от ЗОП, обяви ценовите предложения на участника: 

Участникът предлага да изпълни обществената поръчка, при следните цени: 

- За обособена позиция № 1 – 18 279,00  /осемнадесет хиляди двеста седемдесет и 

девет/ лв., без ДДС; 

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 

 

- За обособена позиция № 2 – 12 250,00 /дванадесет хиляди двеста и петдесет/ лв., 

без ДДС;  

Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „транспортни средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на 

изпълнение на договора. 

 

- За обособена позиция № 3 – 23 940,00 /двадесет и три хиляди деветстотин и 

четиридесет/ лв., без ДДС; 

 Участникът декларира, че предложените единични цени включват всички разходи по 

изпълнението на услугата предмет на договора, включително и извършване на огледите на 

ДМА „земи” – поземлени имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на 

договора. 
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След извършване на действията на комисията по чл. 97, ал.З от ЗОП приключи 

публичната част от заседанието на комисията и представителят на «М Консулт Комерс» 

ООД и г-н Димитър Николов Николов напуснаха заседанието на Комисията. 

 

След приключване на публичната част, членовете на комисията продължиха своята 

работа на закрито заседание. 

 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА 

ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТИ И ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ПОСОЧЕНИТЕ В ОБЯВАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ И ДОКУМЕНТАЦИЯТА КЪМ 

НЕЯ ИЗИСКВАНИЯ И С ТЕЗИ ЗОП И ППЗОИ 

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените от участниците 

оферти по реда на постъпването им в деловодството на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и 

констатира следното: 

 

2.1. Оферта от Румяна Георгиева Налбантова – вх. № 86/16.09.2016 г. – за 

Обособена позиция № 3: 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти 

- по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от 

поземлените имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 
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за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100101211/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.2. Оферта от Петър Атанасов Андонов – оферта с вх. № 87/17.09.2016 г. – за 

Обособена позиция № 3; 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 
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за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100090/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.3. Оферта от „М КОНСУЛТ КОМЕРС” ООД – оферта с вх. № 88/17.09.2016 г. – 

за Обособена позиция № 3; 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 36 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 
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за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения, търговски предприятия и вземания, рег. № 900400028/20.07.2010 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на юридическото 

лице - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- Декларация с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК) от Агенцията по 

вписванията; 

 - · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.4. Оферта от Митко Василев Делчев – оферта с вх. № 89/19.09.2016 г. – за 

Обособени позиции № 1 и № 2; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“– вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 
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стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100839/11.02.2015 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 
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9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100839/11.02.2015 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.5. Оферта от „БУЛКАРГО” ООД – оферта с - вх. № 91/19.09.2016 г. – за 

обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 35 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 
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изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, рег. № 903300032/16.08.2016 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие 

заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие 

с образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 35 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 
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стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, рег. № 903300032/16.08.2016 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие 

заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 35 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 
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за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, рег. № 903300032/16.08.2016 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие 

заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

2.6. Оферта от „Велинов консулт” ЕООД – оферта с вх. № 92/19.09.2016 г., 11:18 

часа – за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 39 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 
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стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 90 дни след датата, определена 

за краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и 

съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически 

отношения, търговски предприятия и вземания, други активи (ново и съвременно българско 

изобразително изкуство), земеделски земи и трайни насаждения, поземлени имоти в горски 

територии, рег. № 901700016/15.12.2015 г. издаден от „Камарата на независимите оценители 

в България” на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с 

изискването на възложителя; 

- · Копие от Удостоверение за актуално състояние рег. № 20160916115108/16.09.2016 

г. от Агенцията по вписванията – заверено от участника; 

 - ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие 

с образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 
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8. Срок за изготвяне на оценката – до 39 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 90 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и 

съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически 

отношения, търговски предприятия и вземания, други активи (ново и съвременно българско 

изобразително изкуство), земеделски земи и трайни насаждения, поземлени имоти в горски 

територии, рег. № 901700016/15.12.2015 г. издаден от „Камарата на независимите оценители 

в България” на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с 

изискването на възложителя; 

- · Копие от Удостоверение за актуално състояние рег. № 20160916115108/16.09.2016 

г. от Агенцията по вписванията – заверено от участника; 

 - ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 39 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 
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изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 90 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за оценка на недвижими имоти, машини и 

съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически 

отношения, търговски предприятия и вземания, други активи (ново и съвременно българско 

изобразително изкуство), земеделски земи и трайни насаждения, поземлени имоти в горски 

територии, рег. № 901700016/15.12.2015 г. издаден от „Камарата на независимите оценители 

в България” на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с 

изискването на възложителя; 

- · Копие от Удостоверение за актуално състояние рег. № 20160916115108/16.09.2016 

г. от Агенцията по вписванията – заверено от участника; 

 - ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

 

2.7. Оферта от Николай Атанасов Андонов – оферта с вх. № 93/19.09.2016 г. – за 

Обособени позиции № 1 и № 2; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

 - За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“– вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 
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5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100051/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 
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5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

 - Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100051/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в 

България” на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с 

изискването на възложителя; 

 - ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

 - · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.8. Оферта от Георги Христов Недялков – оферта с  вх. № 94/19.09.2016 г. – за 

Обособена позиция № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100092/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.9. Оферта от „ГЕРГАНЕЛ” ЕООД – оферта с вх. № 95/19.09.2016 г. – за 

Обособена позиция № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, рег. № 900300038/20.07.2010 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на юридическото 

лице - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията; 

 - · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.10. Оферта от Нели Иванова Недялкова – оферта с вх. № 96/19.09.2016 г. – за 

Обособена позиция № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100823/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.11. Оферта от Елена Ангелова Ковачева – оферта с вх. № 90/20.09.2016 г. – за 

Обособена позиция № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100439/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.12. Оферта от инж. Руска Стоева Богданова – оферта с вх. № 97/20.09.2016 г. – 

за Обособена позиция № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100093/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.13. Оферта от Ралица Стоянова Илиева – оферта с вх. № 98/20.09.2016 г., – за 

Обособена позиция № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100127/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.14. Оферта от инж. Димитър Николов – оферта с вх. № 99/20.09.2016 г. – за 

Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“– вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100103/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100103/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 
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5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за негова сметка. 

9. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100227/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.15. Оферта от „Консултантска къща Амрита” ООД – оферта с вх. № 

100/20.09.2016 г. - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 10 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 90 дни след датата, определена 

за краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, рег. № 

900500064/20.07.2010 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие 

с образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 
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3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 10 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 90 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, рег. № 

900500064/20.07.2010 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 10 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 90 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, рег. № 

900500064/20.07.2010 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

2.16. Оферта от инж. Светла Николова Христова - оферта с вх. № 101/20.09.2016 

г. - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите не съответстват на изискванията на Възложителя, 

заложени в Обявата. 

Участникът не е представил Техническо предложение за изпълнение на Обособена 

позиция № 1 - „Избор на независим оценител за изготвяне на оценка за определяне 

справедлива стойност на ДМА „транспортни средства” – вагони, собственост на „БДЖ – 

Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и на остатъчния полезен 

живот на оценяваните активи” – Приложение № 5 към Обявата, Техническо предложение за 

изпълнение на Обособена позиция № 2 - „Избор на независим оценител за изготвяне на 

оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни средства” – локомотиви, 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и 
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на остатъчния полезен живот на оценяваните активи” – Приложение № 6 към Обявата и 

Техническо предложение за изпълнение на Обособена позиция № 3 - „Избор на независим 

оценител за изготвяне на оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „земи” – 

поземлени имоти, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 

г.”  – Приложение № 7 към Обявата. 

Участникът е представил: 

- За Обособена позиция №1: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100103/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100265/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 
- - Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, рег. 

№ 100100675/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.17. Оферта от „Хемус Консулт” ЕООД – оферта с вх. № 102/20.09.2016 г. – за 

Обособени позиции №1, № 2 и № 3; 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 38 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, поземлени имоти в горски 

територии, земеделски земи и трайни насаждения, рег. № 902500051/08.06.2016 г. издаден от 

„Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие заверено 

от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие 

с образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 38 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, поземлени имоти в горски 

територии, земеделски земи и трайни насаждения, рег. № 902500051/08.06.2016 г. издаден от 

„Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие заверено 

от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- · Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 38 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения, търговски предприятия и вземания, други активи, рег. № 

902500051/08.06.2016 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на 

името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

2.18. Оферта от Стоян Тодоров Владов – оферта с вх. № 103/20.09.2016 г. - за 

Обособени позиции № 1 и № 2; 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 

За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“– вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100512/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 
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4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 40 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на машини и съоръжения, 

рег. № 300100512/14.12.2009 г. издаден от „Камарата на независимите оценители в България” 

на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие с изискването на 

възложителя; 

- ·Заверено копие на документ за самоличност на участника. 

- · Декларация за липса на регистрация по ЗДДС. 

 

2.19. Оферта от „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД – оферта с вх. № 

104/20.09.2016 г. - за Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 
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За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 30 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена 

за краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, рег. № 90330008/25.09.2013 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие 

заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие 

с образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 
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превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 30 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, рег. № 90330008/25.09.2013 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие 

заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 
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2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 

4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 30 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, рег. № 90330008/25.09.2013 г. 

издаден от „Камарата на независимите оценители в България” на името на участника - копие 

заверено от участника, в съответствие с изискването на възложителя; 

- ·Извадка от Търговския регистър с посочване на Единен идентификационен код 

(ЕИК) от Агенцията по вписванията. 

- · Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

2.20. Оферта от „Б Консултинг” ООД – оферта с вх. № 105/20.09.2016 г. - за 

Обособени позиции № 1, № 2 и № 3; 

 

Комисията извърши проверка на всички представени в офертата на участника 

документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на Възложителя, заложени 

в Обявата. 

 

- За Обособена позиция №1: 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 5 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – вагони, по два метода на оценяване: методът на амортизираната заместителна 

стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори коригиращ метод). 
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За всеки един актив (вагон), собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, се изготвя 

оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – вагони. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Пътническите вагони ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще 

бъде придружена със снимков материал за вагоните, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 39 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и сведение за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“– вагони са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на нашето предложение е 60 дни след датата, определена за 

краен срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови 

институции, рег. № 900400049/20.07.2010 г. издаден от „Камарата на независимите 

оценители в България” на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие 

с изискването на възложителя; 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие 

с образеца на Техническо предложение - Приложение № 6 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви, по два метода на оценяване: методът на амортизираната 

заместителна стойност (като водещ метод) и методът на пазарните аналози (като втори 

коригиращ метод). За всеки един актив (локомотив), собственост на „БДЖ – Пътнически 

превози” ЕООД, се изготвя оценка, която задължително е функция и на двата горепосочени 

метода. 
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2. Заявява, че ще бъде изчислено остатъчния полезен живот на ДМА „транспортни 

средства“ – локомотиви. 

3. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

4. Локомотивите ще бъдат огледани и след това оценени, като оценката ще бъде 

придружена със снимков материал за локомотивите, които имат уточнено трайно 

местонахождение. 

5. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

6. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

7. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

8. Срок за изготвяне на оценката – до 39 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: идентификационни номера, счетоводна справка с текуща балансова 

стойност и начислена амортизация на оценяваните активи, данни за тяхното 

местонахождение и протокол - опис за технико-експлоатационното им състояние. 

9. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявявам, че всички разходи по огледите на ДМА 

„транспортни средства“ – локомотиви са за негова сметка. 

10. Декларира, че е съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приема да я извърши съгласно изискванията на Възложителя. 

11. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, в 

оригинал или нотариално заверени копия.  

12. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови 

институции, рег. № 900400049/20.07.2010 г. издаден от „Камарата на независимите 

оценители в България” на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие 

с изискването на възложителя; 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

- За Обособена позиция № 3 

Участникът е представил Техническо предложение, което е изготвено в съответствие с 

образеца на Техническо предложение - Приложение № 7 към Обявата. 

За изпълнение на услугата участникът предлага: 

1. Да извърши оценка на Дълготрайни материални активи „земи“– поземлени имоти - 

по два метода на оценяване: Методът на пазарните аналози (като водещ метод) и методът 

„Волфганг - Негели” (като втори коригиращ метод). За всеки един актив (поземлен имот), 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, ще се изготви оценка, която 

задължително е функция и на двата горепосочени метода. 

2. Оценката ще бъде изготвена към дата 01.01.2016 г. 

3. Оценката ще бъде придружена със снимков материал на всеки един от поземлените 

имоти. 
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4. Заявява, че към оценката ще бъде представена и обяснителна записка – резюме с 

крайните изводи относно оценяваните активи и посочените за тях справедливи стойности, 

които следва да са в лева. 

5. Изготвената оценка ще бъде двукратно актуализирана при писмено искане от 

страна на Възложителя. 

6. Заявява, че оценката ще бъде предоставена на хартиен носител и в електронен вид 

на диск (CD). 

7. Срок за изготвяне на оценката – до 39 работни дни, от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол, с който се предават необходимите документи за 

изготвянето на оценката: счетоводна справка с текуща балансова стойност и площ на 

поземлените имоти, данни за тяхното местонахождение, налични скици и документи за 

собственост. 

8. Срок и начин на плащане – Плащането се извършва по банков път, в срок до 30 

/тридесет/ работни дни от датата на подписване на протокола за приемане на оценката, 

съгласно условията на договора и представяне на фактура /за юридическо лице и декларация 

за доходите за физическо лице/. Заявява, че всички разходи по огледите на ДМА „земи“– 

поземлени имоти са за тяхна сметка. 

9. Декларирам, че съм съгласен с проекта на договора и условията за изготвяне на 

оценката, и приемам да я извърша съгласно изискванията на Възложителя. 

10. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим документи от 

съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 или т.2 и т.3 от ЗОП, 

в оригинал или нотариално заверени копия.  

11. Срокът на валидност на предложението е 60 дни след датата, определена за краен 

срок за приемане на офертата за участие. 

Приложения: 

- Сертификат за правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, 

машини и съоръжения, търговски предприятия и вземания, финансови активи и финансови 

институции, рег. № 900400049/20.07.2010 г. издаден от „Камарата на независимите 

оценители в България” на името на участника - копие заверено от участника, в съответствие 

с изискването на възложителя; 

- ·Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

 

Въз основа на извършеното разглеждане на представените оферти от участниците 

Румяна Георгиева Налбантова, Петър Атанасов Андонов, „М КОНСУЛТ КОМЕРС” 

ООД, Митко Василев Делчев, „БУЛКАРГО” ООД, „Велинов консулт” ЕООД, Николай 

Атанасов Андонов, Георги Христов Недялков, „ГЕРГАНЕЛ” ЕООД, Нели Иванова 

Недялкова, Елена Ангелова Ковачева, инж. Руска  Стоева Богданова , Ралица 

Стоянова Илиева, инж. Димитър Николов , „Консултантска къща Амрита” ООД , 

„Хемус Консулт” ЕООД , Стоян Тодоров Владов , „Консулт Комерс Инженеринг – 99” 

ЕООД, „Б Консултинг” ООД, Комисията констатира, че същите са представили всички 

изискуеми документи и информация и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в обявата и документацията на обществената поръчка, и могат да бъдат допуснати до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка на офертите в Обявата „най-

ниска цена". 

 

Комисията не допуска до етапа на оценяване и класиране, участника инж. Светла 

Николова Христова, тъй като представените оферти за обособени позиции № 1, № 2 и № 3 от 

обществената поръчка не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, а 

именно: 
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- За Обособена позиция № 1 - „Избор на независим оценител за изготвяне на оценка 

за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни средства” – вагони, собственост 

на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и на остатъчния 

полезен живот на оценяваните активи” – Участникът не е представил Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 5 към Обявата; 

- За Обособена позиция № 2 - „Избор на независим оценител за изготвяне на оценка 

за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни средства” – локомотиви, 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и 

на остатъчния полезен живот на оценяваните активи” - Участникът не е представил 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 6 към Обявата; 

- За Обособена позиция № 3 - „Избор на независим оценител за изготвяне на оценка 

за определяне справедлива стойност на ДМА „земи” – поземлени имоти, собственост на 

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г.” - Участникът не е представил 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 7 към Обявата; 

 

IIІ. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

След извършването на гореописаните действия, Комисията пристъпи към оценка на 

офертите на допуснатите участници по определения в Обявата критерий „най-ниска цена" и 

ги класира, както следва: 

 

 3.1. За обособена позиция № 1 - „Избор на независим оценител за изготвяне на 

оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни средства” – вагони, 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и 

на остатъчния полезен живот на оценяваните активи”: 

-  3.1.1. Първо място – „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД – ценово 

предложение: 5 500,00  /пет хиляди и петстотин/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.2. Второ място – Николай Атанасов Андонов – ценово предложение –  

10 822,00 /десет хиляди осемстотин двадесет и два/ лв.; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.3. Трето място - „БУЛКАРГО” ООД – ценово предложение - 12 186,00 

/дванадесет хиляди сто осемдесет и шест/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.4. Четвърто място - „Велинов консулт” ЕООД – ценово предложение - 14 

598,00 /четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.5. Пето място – Митко Василев Делчев – ценово предложение - 16 850,00 

/шестнадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лв. 
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Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.6. Шесто място - „Консултантска къща Амрита” ООД – ценово 

предложение - 16 925,00 /шестнадесет хиляди деветстотин двадесет и пет/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.7. Седмо място - „Хемус Консулт” ЕООД – ценово предложение - 17 602,00  

/седемнадесет хиляди шестстотин и два/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.8. Осмо място – Стоян Тодоров Владов – ценово предложение - 18 000,00 лв.  

/осемнадесет хиляди /; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.9. Девето място - „Б Консултинг” ООД – ценово предложение - 18 279,00  

/осемнадесет хиляди двеста седемдесет и девет/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.1.10. Десето място – инж. Димитър Николов Николов – ценово предложение 

– 

19 633,00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин тридесет и три/; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – вагони и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

3.2. За Обособена позиция № 2 - „Избор на независим оценител за изготвяне на 

оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „транспортни средства” – локомотиви, 

собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г., с определяне и 

на остатъчния полезен живот на оценяваните активи”: 

- 3.2.1 Първо място - „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД – ценово 

предложение - 5 100,00 /пет хиляди и сто/ лв., без ДДС;  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.2.2. Второ място – Николай Атанасов Андонов – ценово предложение - 7 

330,00 /седем хиляди триста и тридесет/ лв.; 

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 
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- 3.2.3. Трето място - „Консултантска къща Амрита” ООД – ценово 

предложение –  
8 575,00 /осем хиляди петстотин седемдесет и пет/ лв., без ДДС; 

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.2.4. Четвърто място - „Велинов консулт” ЕООД – ценово предложение - 9 

480,00 /девет хиляди четиристотин и осемдесет/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.2.5. Пето място - „БУЛКАРГО” ООД – ценово предложение - 10 045,00 

/десет хиляди и четиридесет и пет/ лв., без ДДС; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.2.6. Шесто място – Митко Василев Делчев – ценово предложение - 11 240,00 
/единадесет хиляди двеста и четиридесет/ лв. 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.2.7. Седмо място – Стоян Тодоров Владов – ценово предложение - 12 000,00 

лв.  /дванадесет хиляди/; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

- 3.2.8. Осмо място - „Б Консултинг” ООД – ценово предложение - 12 250,00 
/дванадесет хиляди двеста и петдесет/ лв., без ДДС;  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.2.9. Девето място - „Хемус Консулт” ЕООД – ценово предложение - 12 985,00 
/дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет/ лв., без ДДС;  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.2.10. Десето място – инж. Димитър Николов Николов – ценово предложение 

–  

13 230,00 лв. /тринадесет хиляди двеста и тридесет/; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „транспортни 

средства” – локомотиви и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 
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3.3. За Обособена позиция № 3 - „Избор на независим оценител за изготвяне на 

оценка за определяне справедлива стойност на ДМА „земи” – поземлени имоти, собственост 

на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към дата 01.01.2016 г.” 

-  3.3.1. Първо място - „Консулт Комерс Инженеринг – 99” ЕООД – ценово 

предложение – 3 000,00 /три хиляди/ лв., без ДДС; 

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.2. Второ място - Румяна Георгиева Налбантова – ценово предложение - 

4 790,00 лв. /четири хиляди и деветстотин  лева/  

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.3. Трето място - „Консултантска къща Амрита” ООД – ценово 

предложение – 7 875,00 /седем хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лв., без ДДС; 

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

-  3.3.4. Четвърто място - „БУЛКАРГО” ООД – ценово предложение - 9 135,00 

/девет хиляди сто тридесет и пет/ лв., без ДДС 

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.5. Пето място - инж. Руска Стоева Богданова – ценово предложение –  

9 500,00 лв. /девет хиляди и петстотин/  

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.6. Шесто място - „М КОНСУЛТ КОМЕРС” ООД – ценово предложение –  

13 230,00 лв. /тринадесет хиляди двеста и тридесет лева/ ; 

 Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

3.3.7. Седмо място – Петър Атанасов Андонов – ценово предложение - 13 985,00 

лв. /тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева/; 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

3.3.8. Осмо място - Ралица Стоянова Илиева – ценово предложение - 14 080,00 лв. 

/четиринадесет хиляди и осемдесет/  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 
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- 3.3.9. Девето място - „Велинов консулт” ЕООД – ценово предложение –  

15 120,00 /петнадесет хиляди сто и двадесет/ лв., без ДДС 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.10. Десето място - инж. Димитър Николов Николов – ценово предложение 

– 18 270,00 лв. /осемнадесет хиляди двеста и седемдесет/ 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.11. Единадесето място – „ГЕРГАНЕЛ” ЕООД – ценово предложение –  

19 450,00 лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и петдесет/  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.12. Дванадесето място – Нели Иванова Недялкова – ценово предложение –  

21 200,00 лв. /двадесет и една хиляди и двеста/  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.13. Тринадесето място - Елена Ангелова Ковачева – ценово предложение – 

21 830,00 лв. /двадесет и една хиляди осемстотин и тридесет/  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.14. Четиринадесето място - „Хемус Консулт” ЕООД - ценово предложение 22 

050,00 /двадесет и две хиляди и петдесет / лв., без ДДС 

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.15. Петнадесето място - Георги Христов Недялков – ценово предложение –  

 22 500,00 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин/  

Предложените единични цени включват всички разходи по изпълнението на услугата 

предмет на договора, включително и извършване на огледите на ДМА „земи” – поземлени 

имоти и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. 

 

- 3.3.16. Шестнадесето място - „Б Консултинг” ООД – ценово предложение -  

23 940,00 /двадесет и три хиляди деветстотин и четиридесет/ лв., без ДДС; 
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