
П Р О Т О К О Л №2 

no 4ju68, й!д. 7 и aiiJO от ЗОП (отли, ДВ. бр. 13 от 16*02.2016г,), 

от дейността на. комисията назначена със Заповед № 221/27,05.2016г. на Управителя 
на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, на основание чл.34 от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП- отм., ДО. бр. 13 от 16.02.2016г.г/, изменена със Заповед № 458/19.07.2016 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. във връзка с открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка на основание чл.103. ал.1 от ЗОП. при спазване на реда и условията 
на чл. 64 - чл. 75 от ЗОП, с предмет: „Доставка на металогумени елементи и сайлентбдокове Q 
за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ- ^ 
Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период", разделена на 13 обособени позиции, ^ 
открита с Решение № 7/31.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и 
Обявление за обществената поръчка от дата 31.03.2016г., с УНП X® 01558-2016-0006 в ^ 
Регистъра на обществените поръчки към АОП, и в изпълнение на т.ЮЛ и т.10.2 от 
Протокол №94/29.01.2016 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на „Холдинг ч 
БДЖ" ЕАД, по одобрен Доклад с per. Ха 01-00-19/19.01.2016г. от Управителя на „БДЖ- * X 
Товарни превози" ЕООД. ^ £ 

Състав на комисията, съгласно Заповед Ш 221/27.05.2016г. на Управителя на „БДЖ- ^ ^ 
Товарни превози" ЕООД, както следва: ^ 

- основни: 

Ч 

о ^ 
1. Председател: отдел „Обществени поръчки и проекти" при ^ ^ 
„БДЖ - Товарни превози" ЕООД; v 
Членове: ^ ^ 
2.п ; отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" й 
ЕООД; $ ^ 
3. : ^ отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция ^ V 
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони" при „БДЖ-Товаряи превози" ЕООД; Ч; С^4-
4. отдел „Ремонт на локомотиви", дирекция p j 
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони" при -ДЦЖ-Товарни превози" ЕООД; ч 

5.1 угдел „Счетоводство", дирекция „Финанси и v -с 
администрация" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; ^ ^ 

-резервни: ^ ^ 
1. Резервен 

председател: _ в отдел „Обществени 
поръчки и проекти" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; ^ ^ 
Резервни членове: ^ ^ 
2. I отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни ^jo 
превози" ЕООД; О 
3.1 ,, ± дирекция ремонт на локомотиви и товарни вагони" ^ 
при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; Чз 
4. . . ̂  в отдел „ Ремонт на локомотиви", дирекция 
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони" при ,ДДЖ-Товарни превози" ЕООД; 
5. ; _ отдел „Счетоводство", дирекция „Финанси и 
администрация" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

С оглед избягване на всякакви противоречия и неясноти, следва да се има предвид 
от всички заинтересовани лица, че в настоящия протокол комисията ще цитира 
разпоредбите от вече отменения Закон за обществени поръчки (ЗОП), тъй като съгласно 
§18 от ПЗР на сега действащия ЗОП (Обн., в ДВ бр.13 от 16.02.201бг.), настоящата 
процедурата следва да се приключи по стария ред на отменения ЗОП. 

На дата 01.08.205.6r. в 14:00 часа, назначената от възложителя комисия се събра в 
основния си състав на следващо свое заседание, а именно разглеждане на допълнително 
представените документи от участника в настоящата процедура „Авторемонтни заводи" 
АД. поискани с Протокол №1/13.07.2016г. и разглеждане на документите в плик №2 



„Предложение за изпълнение на поръчката" на участниците „Авторемонтни заводи" АД и 
„Рйолит" ЕООД, в зависимост от резултатите след извършване на проверка за 
съответствието на офертите на участниците с поставените от възложителя критерии за 
подбор. 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участника 
„Авторемонтни заводи" АД, подал оферта с per. № 47/25.05.2016г., постъпила в 09:25 
часа, за обособени позиции №№ 23,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13: 

Протокол Х»1/13.07.2016г.? съдържащ констатациите на комисията относно 
наличието и редовността на представените документи и информация в пликове №1 от 
офертите на участниците в обществената поръчка „Авторемонтни заводи" АД и „Рйолит" 
ЕООД е изпратен по e-mail на участниците на дата 13.07.2016г., като на същата дата е 
публикуван и в профила на купувача на „БДЖ~Товарни превози" ЕООД. 

Определеният от комисията краен срок за представяне на изискуемите документи и 
информация по отношение на съдържанието на плик №1 от офертата на участника 
„Авторемонтни заводи" АД, съответства на установения в чл. 68, ая. 9 от ЗОП - 5 работни 
дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1/13.07.2016 г, от дейността на 
комисията, а именно от дата 13.07.2016 г., за което участника „Авторемонтни заводи" АД е 
изпратил потвърждаващ e-mail. 

В нормативно определения срок от 5 работни дни, изтичащ на 20.07.2016г. в 
деловодството на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД са постъпили допълнителни документи от 
„Авторемонтни заводи" АД, поставени в плик с per. №02-30-47/18.07.2016г., с 
наименование , Допълнително представени документа към оферта с per. N«47/25.05.2016г. 
за участие в открита процедура по ЗОП /отм./, с предмет „Доставка на металогумени 
елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 
46, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период", а именно: 

За всяка една от обособените позиции от №2 до №13 участникът е представил 
следните документи: 

Документа: 
(оригинални 

1. Протокол (образец) за извърщводелров^ на 
гумата, заверени от производител» с ^ршда^ен^цддШс^'1^ 
печат; •"'.'•' ."! V-:' •: ' " • 
2. Дротокол (образец) за извърхнв^не, на \ .геометрични 
измервания, заверени 'от производителя с рр^^айен подпис 
и печат; : • >-''.4':" 
3. Протокол (образец), за извършване на изпитания под 
действие на аксиална сила, заверени от производатедя с 
оригинален подпис и печат. 
4. Техническа спецификация на 'предлаганите металохумещ 
елементи и сайлентблокове в съответствие със 
спецификацията за доставка на Възложителя, с приложени 
към нея: 
4.1. Чертежи и технически условия за производство и 
доставка на металогумените елементи и сайлентблокове в два 
екземпляра, разработени от производителя и заверени от него 
за производство през 2015/2016 г. с оригинален подпис и 
печат, съответстващи на чертежите на Възложителя. 

Поз. 2-, 6 .стр. (от 2-1 -2-6) 
Поз.;3- 6. стр. (от 3-7 -3-12) 
Поз. 4- 6 стр. (от 4-13 -4-18) 
Прз. 5-6 стр. (от 5-19 -5-24) 
П03; 6-6 стр. (от 6-25 -6-30) 
Поз. 7-6 стр: (от 7-31 -7-36) 
Поз: 8-9 стр. (от 8-37 -8-45) 
Поз/9-6 стр. (от 9-46 -9-51) 
ПозД0-6 стр. (от 10-52 -10-57) 
ПозЛ 1-9 стр. (от 11-58-11-66) 
Поз. 12-6 стр. (от 12-67 -12-72) 
Поз.13- 6 стр, (от 13-73 -13-78) 

Резултатите от извършената проверка на допълнително представените 
документи от участника „Авторемонтни заводи" АД, подал оферта с per. JVs 
47/25.05.2016г., постъпила в 09:25 часа, за обособени позиции №№ 23А5,6,'7,8,9,10,11,12 
и 13, са както следва: 



В изпълнение на своите правомощия комисията подробно разгледа представените 
допълнителни документи и единодушно реши, че с тях участникът е успял да докаже 
съответствието си с критериите за подбор на възложителя по настоящата процедура, 
съобразно обявлението и документацията на обществената поръчка. 

В тази връзка комисията единодушно реми, че допуска участника 
Авторемонтни заводи" АД до следващия етап - разглеждане на техническото 

предложение. 
На следващо място, съобразно констатациите от Протокол №1/13.07.2016г. 

комисията единодушно реши, че допуска участника „Риолит" ЕООД до следващия 
етап - разглеждане на техническото предложение, 

II. Разглеждане на документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" от офертите на участниците „Авторемонтни заводи" АД и „Риолит" 
ЕООД, по реда на тяжното получаване в деловодството на „БДЖ-Товарни превози" 
ЕООД: 

1. При разглеждане на документите в плик №2 ^Предложение за изпълнение на 
поръчката" от офертата на участника „Авторемонтни заводи" АД. с per. № 47/25.05.2016г.. 
постъпила в 09:25 часа, за обособени позиции №№ 2,ЗА5А7.8.9Л0Л 1Л2 и 13, комисията 
констатира наличието на следното: 

• Отделно запечатани и непрозрачни дванадесет плика №2 „Предложение за изпълнение 
на поръчката" за обособени позиции XsXe 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13; 

• Във всеки от дванадесетте плика №2 за обособени позиции Х°Х° 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
и 13 се съдържат следните документи, свързааи с изпълнение на поръчката: 

Оферта, попълнена съгласно приложения към документацията образец -
Приложение Хй 6 за обособени позиции №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13, а именно 
Приложения Х°Х» 6-2 до 6-13 -включително, за съответните обособени позиции. 

Участникът не се е възползвал от дадената от възложителя възможност да 
представи декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията констатира, че всички представени от участника „Авторемонтни заводи" 
АД документи в плик Хз2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособени позиции 
№№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 са в съответствие с изискванията на възложителя и допуска 
участника до следващ етап- разглеждане на плик №3 „Предлагана цена" от офертата на 
участника. 

При разглеждане на документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" от офертата на участника ..Риолит" ЕООД, с per. Хе 49/25.05.201 бг.. постъпила в 
15:26 часа, за обособена позиция XsL комисията констатира наличието на следното: 

• Отделно запечатан и непрозрачен плик Хе 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция Х»1; 

• В плик Хе 2 за обособена позиция Х«1 се съдържат следните документи, свързани с 
изпълнение на поръчката: 

- Оферта, попълнена съгласно приложения към документацията образец - Приложение 
Хе 6 за обособена позиция X» 1, а именно Приложение Хо 6-1 от приложения към 
документацията образец: 

- Участникът не се е възползвал от дадената от Възложителя възможност да представи 
декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията констатира, че всички представени от участника „Риолит5' ЕООД документи 
в плик Xs2 „Предложение за изпълнение на поръчката" за обособена позиция Х°1 са в 
съответствие с изискванията на възложителя и допуска участника до следващ етап-
разглеждане на плик X» 3 „Предлагана цена" от офертата на участника. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 01.08.2016 г. в 15:00 часа, 
състои се от 4 /четири/ страници и се подписа единодушно от всички членове на комисията. 
СЪЩИЯТ отразява дейността на комисията, извършена на заседание проведено на дата 
01.08.2016 г. в 14:00 часа. 



В срок до 18:00 часа на дата 01.08.2016 г. протоколът да бъде изпратен на всички 
участници в настоящата открита процедура с предмет: „Доставка на металогумени елементи 
и сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, 
собственост на „БДЖ-Товарни превози'' ЕООД, за едногодишен период", разделена на 13 
обособени позиции, както и да бъде качен в „Профила на купувача" на интернет сайта на 
дружеството, в раздела на настоящата обществена поръчка. 

На основание чл.69а, ал.З от ЗОП /отм./, съобщението за датата, часа и мястото на 
отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в 
процедурата ще бъде обявено по подходящ начин в „Профила на купувача" на интернет 
сайта на дружеството, в раздела на настоящата обществена поръчка, за което участниците 
ще бъдат допълнително уведомени, не по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне на ценовите оферти. 

Комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л I / I 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. 
а I ков 

,А 

4. 5. 


