
 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки  

 

            Днес 21.03.2016 г., 10:00 часа в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, 

ул.“Иван Вазов” № 3, в изпълнение на заповед № 121/18.03.2016 год. на управителя на „БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД, за провеждане на обществена поръчка по реда и условията на глава 

осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на цилиндрови втулки 

за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 55 и 07, необходими за ремонтната дейност на 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016 г.”, се събраха следните длъжностни лица, 

определени с горепосочената заповед за събиране, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти, както следва: 

      Председател: Мартина Георгиева - Старши експерт, ППОП в отдел „Обществени поръчки 

и проекти” при „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, длъжностно лице, натоварено с функциите по 

изготвянето на протоколите от работата на комисията; 

 Членове: 

 1. инж. Венцислав Славков - Ръководител на отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони”, при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 

2. инж. Румен Луканов – Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони”, при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

 За събиране на оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

цилиндрови втулки за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 55 и 07, необходими за 

ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016 г. ”, възложителят е 

публикувал публична покана, под уникален №  9051064 на портала за обществени поръчки, както 

и покана на профила на купувача. 

Длъжностните лица констатираха, че в определения от възложителя, краен срок за 

получаване на оферти, а именно: 18.03.2016г., 16:30 часа, в деловодството на възложителя e 

подадена само една оферта за участие в горепосочената обществена поръчка, както следва: 

 

 І. „ЦЕНТРОМЕТ” АД - вх. № 15/18.03.2016г. в 14:09 часа. 

 

 В публичната част на заседанието присъства Георги Канев Павлов, който е представител 

на участника „ЦЕНТРОМЕТ” АД с представено нотариално заверено пълномощно с рег. № 

1652/18.03.2016г., заверено от Габриела Кузманова - помощник-нотариус по заместване при 

Светла Бошнакова, нотариус  в район РС - Враца с рег. № 482 на НК  . 

На основание чл.101г, ал.2 от Закона за обществените поръчки, длъжностните лица 

представиха декларации за липсата на обстоятелства по чл.35, ал.1, т.2 - т.4 от ЗОП, които са 

приложени към настоящия протокол, а присъстващия представител на „ЦЕНТРОМЕТ” АД 

попълни „Списък на присъствалите на публичната част от заседанието на комисията 

представители на участниците”. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.101г, ал.3 от ЗОП, комисията отвори постъпилата 

оферта по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП и след отварянето и обяви ценовото предложение на 

участника: 

 

 І. Отваряне на офертата и обявяване на ценовото предложение на участника 

„ЦЕНТРОМЕТ” АД - вх. № 15/18.03.2016г. в 14:09 часа. 

 След като длъжностните лица се убедиха в целостта на представения от участника 

запечатан и непрозрачен плик, пристъпиха към отварянето му. Председателят Мартина Георгиева 

отвори плика с офертата на участника и констатира, че офертата е комплектована в съответствие 

с изискването на чл.101в, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

Длъжностните лица, пристъпиха към проверка съдържането на офертата, за съответствие с 

изискванията по чл.101в, ал.1 от Закона за обществените поръчки, както и на поставените с 

публичната покана и документацията към нея изисквания на възложителя. Председателят на 

комисията обяви ценовото предложение на участника „ЦЕНТРОМЕТ” АД, както следва: 

1. Цени:  



  1.1 Единична цена за 1 брой цилиндрова втулка за локомотиви серия 06 и 55 е 1 421,00 лв. 

без ДДС, а за 16 броя цилиндрови втулки за локомотиви серия 06 и 55 е 22 736,00 лв. без ДДС. 

1.2 Единична цена за 1 брой цилиндрова втулка за локомотиви серия 07 е 1 334,00 лв. без 

ДДС, а за 32 броя цилиндрови втулки за локомотиви серия 07 е 42 688,00 лв. без ДДС. 

2. Общата стойност на договора възлиза на 65 424,00 лева без ДДС. 

3. Условия и начин на плащане - по банков път в лева: 

 авансово плащане в размер на 30% от общата стойност на договора, в срок до 10 (десет) 

работни дни от датата на подписване на договора; 

окончателно плащане в размер на 70 % от общата стойност на договора, в срок до 10 (десет) 

дни от осъществяване на доставката и представяне на следните документи:  

   - оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ – Товарни превози” ЕООД; 

- приемо-предавателен протокол за извършена доставка по вид и количество, подписан от 

оправомощени представители на двете страни; 

- сертификат за качество или друг еквивалентен документ, издаден от производителя с 

оригинален подпис и печат, с приложени: сертификат за качество за партидата заготовки, 

включващ номер на плавката, брой и поредни номера на заготовките в партидата, химически 

състав на материала и микрострукторен анализ на материала и измервателна карта или друг 

еквивалентен документ с всички измерени и приети параметри, както и резултатите от 

проверката на качеството на хонингованата вътрешна повърхнина; 

- плащането на остатъка от 70% се гарантира с банкова гаранция в полза на изпълнителя, 

издадена до 20 работни дни от подписване на настоящия договор. 

4. Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен срок 

за приемане на офертите за участие. 

  С извършване на горепосочените действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията, поради което комисията предложи на представителя на участника „ЦЕНТРОМЕТ” 

АД да напусне заседанието.  

 Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

представената оферта от участника „ЦЕНТРОМЕТ” АД, както следва: 

 

  I. „ЦЕНТРОМЕТ” АД - вх. № 15/18.03.2016г. в 14:09 часа. 

 

 Комисията извърши проверка на офертата и документите, представени с нея и установи, 

че участникът „ЦЕНТРОМЕТ” АД е представил изискуемите документи, съгласно изискванията 

на възложителя, с изключение на следните документи: 

- доказателство за извършена доставка - удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информацията за доставката, както е посочено в т.2.1 от публичната покана, в раздел ІІІ. 

„Изисквания за изпълнение на поръчката”; 

- образци на резултати от проверката на качеството на хонингованата вътрешна 

повърхнина на цилиндровите втулки чрез снемане на отпечатък, както е посочено в т.2.6 

от публичната покана, в раздел ІІІ. „Изисквания за изпълнение на поръчката”; 

- чертеж и технически условия в 2 екземпляра на цилиндрова втулка за  дизелов двигател 

на локомотив серия 07,  разработка на производителя, заверени от него за валидност 

през 2016 год. с оригинален подпис и печат, в съответствие с предоставения чертеж - 

Приложение №5  и технически условия ПЛС 840/94 на Възложителя - Приложение №2. 

Участникът е представил техническо предложение, в което в т.1.1 „Срок за изпълнение” е 

посочил, че доставката  на цилиндровите втулки се извършва на 1 /една/ партида до 70 

/седемдесет/ работни дни, след сключване на договора, който е различен от определения от 

Възложителя срок  до 70 /седемдесет/ дни, посочен в образеца на техническо предложение - 

Приложение № 6 към публичната покана. Необходимо е участникът да представи разяснение 

относно разликата в срока за изпълнение на доставката на цилиндровите втулки, в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

Участникът е представил ценово предложение, което надвишава прогнозната стойност, 

посочена в публичната покана, която е в размер на 64 944,00 лв. без ДДС. В представеното 

ценово предложение  участникът е добавил текст в т. 3. Условия и начин на плащане  "плащането 

на остатъка от 70% се гарантира с банкова гаранция в полза на изпълнителя, издадена до 20 



работни дни от подписване на настоящия договор", който не отговаря на изискванията на 

Възложителя, в приложения  образец на ценово предложение - Приложение. № 7 към публичната 

покана. 

При извършената проверка комисията установи, че офертата на участника не отговаря на 

изискванията на Възложителя, поставени в публичната покана.  

 Въз основа на гореизложеното, комисията определя в срок от 5 /пет/ работни дни, считано 

от датата на получаване на настоящия протокол, участника да представи: доказателство за 

извършена доставка - удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката, както е 

посочено в т.2.1 от публичната покана, в раздел ІІІ. „Изисквания за изпълнение на поръчката”, 

образци на резултати от проверката на качеството на хонингованата вътрешна повърхнина на 

цилиндровите втулки чрез снемане на отпечатък, както е посочено в т.2.6 от публичната покана, 

в раздел ІІІ. „Изисквания за изпълнение на поръчката”, чертеж и технически условия в 2 

екземпляра на цилиндрова втулка за дизелов двигател на локомотив серия 07,  разработка на 

производителя, заверени от него за валидност през 2016 год. с оригинален подпис и печат, в 

съответствие с предоставения чертеж – Приложение №5  и технически условия ПЛС 840/94 на 

Възложителя - Приложение №2, да представи разяснение относно срока за изпълнение на 

доставката на цилиндровите втулки и да представи ценово предложение, което да е изготвено 

съгласно приложения  образец на ценово предложение – Приложение № 7 към публичната 

покана. 

         На основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, комисията изпраща копие от протокола на участниците 

в обществената поръчка и го публикува в профила на купувача. 

         Длъжностните лица ще продължат своята работа на следващо заседание след изтичане на 

срока за получаване на изисканите документи от участниците в настоящата обществена поръчка. 

 

          Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, изготви се в един екземпляр и се 

подписа от всички членове на комисията. 

 

         Приложения:  

   1. Списък на участниците в обществената поръчка; 

         2. 3 (три) броя декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 - т. 4 от ЗОП;  

         3. Списък на присъствалите на публичната част от заседанието на комисията представители 

на участниците; 

 

Председател:  
  Мартина Георгиева /п/ 

 

 

Длъжностни лица:           
                                   инж. Венцислав Славков/п/                                            инж. Румен Луканов  /п/                          

 

 

 
 

  

Подписите в настоящият документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на лични данни във 

връзка с чл.22б, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 


