
ОДОБРЯВАМ: 

 

инж. Любомир Илиев 
Управител на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД  
.................18.07.2016 г....................................  
/дата на приемане на настоящия протокол/  
Подписът е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на личните данни, във 
връзка с чл. 22б, ал.2 от Закона за обществените поръчки 
 

 

П Р О Т О К О Л № 3  
на основание чл. 72 от ЗОП за 

разглеждането, оценяването и класирането на офертите  
на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

 
Днес 23.06.2016 г. в 09:30 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД – София, ул. 

”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 191/05.05.2016 год. на Управителя на “БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД за провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет: ,,Доставка на 

резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 

скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия 

подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 година”, делима на 31 обособени 

позиции и публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-2016-0007, се събра 

назначената, с горецитираната заповед, комисия в състав: 

 

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

поръчки и проекти” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, заместващ основния председател, 
отсъстващ поради ползване на годишен отпуск - инж. Катя Стоянова – Главен експерт, ППОП в 

отдел „Обществени поръчки и проекти” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;  
Членове:  
1. Тодорка Арнаудова – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД;  
2. инж. Венцислав Славков, Ръководител отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;  
3. инж. Румен Луканов – Главен експерт, ремонт на локомотиви в отдел „Ремонт на 

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

4. Иван Петков – Старши счетоводител, заплати в отдел „Счетоводство”, дирекция 
„Финанси и администрация” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;  

Резервният председател на комисията Мартина Георгиева подписа декларация за липса 
на обстоятелствата по чл. 35, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, която е 
приложена към настоящия протокол.  

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, участниците „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, 

Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ”, „БИ-ПАУЪР” АД и „СИМЕКС-

ТРАНС” ЕООД бяха уведомени за датата и часа на провеждане на настоящото заседание по 

отваряне и оповестяване на ценовите оферти съответно с писма с рег. № 02-30-35/17.06.2016 г., 

рег. № 02-30-34/17.06.2016 г., и рег. № 02-30-32/17.06.2016 г. Писмата до участниците са 

изпратени на електронните им пощи, посочени на пликовете с оферти, както следва:  
- „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК- 

ФИЛИАЛ БГ”– krasi_ssstrade@mail.bg; 

- „БИ-ПАУЪР” АД – office@bpower-bg.com; 

- „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД – trans@simex.cz. 

Към уведомителните писма са приложени разпечатки, удостоверяващи изпращането им  
на горепосочените електронни пощи. На 17.06.2016 г. в Профил на купувача на дружеството, в 
самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка - http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri- 
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po-zop/dostavka-na-rezervni-chasti-za-skorostomeri-i-tahopreobrazuvateli-za-bdz-tp-za-2016.html.,  
беше публикувано съобщение http://p.bdz.bg/s/a/saobshenie-6130.pdf за датата, часа и мястото на 
отваряне и оповестяване на ценовите оферти. 

 

На заседанието на комисията за извършване на действията по чл. 68, ал.4 и ал. 5 от ЗОП 
присъства упълномощения представител на участника „БИ-ПАУЪР” АД, който се представлява 

от г-н Константин Георгиев. Предоставеното пълномощно е в оригинал и е приложено към 

настоящия протокол.  
Присъствието на представителя на участника „БИ-ПАУЪР” АД се удостовери със 

собственоръчно положен подпис в списъка на лицата, присъствали при извършване на 
действията на комисията по чл. 68, ал. 3, приложен към настоящия протокол. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ  
Председателят на комисията съобщи на присъстващите представители на участниците, 

че допуснати до етапа на отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена”, са:  
- „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД – trans@simex.cz. 

- „БИ-ПАУЪР” АД – office@bpower-bg.com;  
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена” на 

участниците, допуснати до етапа по отваряне на ценовите оферти, по реда на постъпване на 
офертите в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” EООД, а именно: 

 

І.1. „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД Участникът „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД участва за 

следните обособени позиции  
№№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31. Председателят на комисията удостовери, че пликове № 3 „Предлагана цена” за 

обособени позиции от № 1 до № 31 са с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им. 
Същите съдържат ценови оферти, изготвени съгласно приложения в документацията образец, 

подписани от упълномощения от участника представител и подпечатани с печата на 

дружеството.  
В изпълнение на чл. 69а, ал.3 от ЗОП, председателят на комисията предложи на г-н 

Константин Георгиев, представляващ участника „БИ-ПАУЪР” АД да упражни правото си и 

същият подписа представените в пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” ценови оферти за 
обособени позиции от № 1 до № 31.  

Председателят на комисията оповести предложенията на „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД за 
обособени позиции от № 1 до № 31, както следва:  

1. За обособена позиция № 1: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./с 

каталожен № 5.1501.105":  
1.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 212,99 лв. без ДДС; 

1.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя - 1 703,93 лв. без ДДС. 

2. За обособена позиция № 2: ,, Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad komb./ 

с каталожен № 5.1501.114":  
2.1Единична цена за доставка на съответната резервна част – 99,43 лв. без ДДС; 

2.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя - 795 ,48 лв. без ДДС.  
3. За обособена позиция №3: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad komb./ с 

каталожен № 5.1501.117”:  
3.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 38,68 лв. без ДДС; 
3.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя - 309,43 лв. без ДДС.  
4. За обособена позиция №4 „Доставка на 8 броя зъбни колела / Messrad komb./ с 

каталожен № 5.1501.118”:  
4.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 185,22 лв. без ДДС; 
4.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя – 1481,78 лв. без ДДС.  
5. За обособена позиция №5 „Доставка на 7 броя анкарни оси /Ankerrad mont./ с 

каталожен № 5.1501.138”:  
5.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 556,64 лв. без ДДС; 
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5.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 3 896,45 лв. без ДДС.  
6. За обособена позиция №6 „Доставка на 10 броя баланси /Balancier (Unruhe mont.)/ с 

каталожен № 5.1501.145” :  
6.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 210,75 лв. без ДДС; 
6.2.Обща стойност на обособената позиция – за 10 броя – 2107,49 лв. без ДДС.  
7. За обособена позиция № 7 „Доставка на 3 броя възли с пружини /Federhause mont./ с 

каталожен № 5.1501.281” :  
7.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 342,91 лв. без ДДС; 
7.2.Обща стойност на обособената позиция – за 3 броя – 1028,74 лв. без ДДС.  
8. За обособена позиция № 8 „Доставка на 7 броя задвижващи вала /Antriebsaschse/ с 

каталожен № 5.1501.553” :  
8.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 164,63 лв. без ДДС; 
8.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 1152,43 лв. без ДДС.  
9. За обособена позиция № 9 „Доставка на 7 броя храпови механизми /Wippe mont./ с 

каталожен № 5.1502.101” :  
9.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 142,08 лв. без ДДС; 
9.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 994,56 лв. без ДДС.  
10. За обособена позиция № 10 „Доставка на 5 броя километроброячи /Rollenzähler/ с 

каталожен № 5.1502.200/01” :  
10.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 663,49 лв. без ДДС; 
10.2.Обща стойност на обособената позиция – за 5 броя – 3317,44 лв. без ДДС.  
11. За обособена позиция № 11 „Доставка на 7 броя пружини /Torsionsfeder/ с каталожен 

№ 5.1502.502”:  
11.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 0,75 лв. без ДДС; 
11.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 5,28 лв. без ДДС.  
12. За обособена позиция № 12 „Доставка на 3 броя оси за сверяване /Zeitkurbelgehäuse/ с 

каталожен № 5.1453.105”:  
12.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 063,43 лв. без ДДС; 
12.2.Обща стойност на обособената позиция – за 3 броя – 3 190,28 лв. без ДДС.  
13. За обособена позиция № 13 „Доставка на 12 броя оси за стрелка за време /Triebachse/ 

с каталожен № 5.1503.119”:  
13.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 233,82 лв. без ДДС; 
13.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 2 805,82 лв. без ДДС.  
14. За обособена позиция № 14 „Доставка на 12 броя баланси, комплект /Hemmwerk 

mont./ с каталожен № 5.1503.154”:  
14.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 763,42 лв. без ДДС; 
14.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 9 161,02 лв. без ДДС.  

15. За обособена позиция № 15 „Доставка на 12 броя пружини /Aufzugfeder/ с каталожен 

№ 5.1503.238”:  
15.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 146,05 лв. без ДДС; 
15.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 1 752,57 лв. без ДДС.  
16. За обособена позиция № 16 „Доставка на 12 броя микрошалтера /Mikro-schalter 

(Acro)/ с каталожен № 5.1518.129”:  
16.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 65,95 лв. без ДДС; 
16.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 791,42 лв. без ДДС.  
17. За обособена позиция № 17 „Доставка на 12 броя пружини /Federscheibe/ с каталожен № 

5.1551.658”:  
17.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 27,77 лв. без ДДС; 

17.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 333,23 лв. без ДДС. 

18. За обособена позиция № 18 „Доставка на 4 броя редуктори /Lager mont für Vorschub/  
с каталожен № 5.1554.109/04”:  

18.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 550,19 лв. без ДДС; 
18.2.Обща стойност на обособената позиция – за 4 броя –2 200,76 лв. без ДДС. 
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19. За обособена позиция № 19 „Доставка на 12 броя ролки за лента /Papieraufwinder/ с 

каталожен № 5.1555.157”:  
19.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 726,72 лв. без ДДС; 
19.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 8 720,68 лв. без ДДС.  
20. За обособена позиция № 20 „Доставка на 7 броя стрелки за скорост, черни 

/Geschwindigkeitszeiger schwarz/ с каталожен № 5.1650.105/02”:  
20.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 173,06 лв. без ДДС; 
20.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 1 211,43 лв. без ДДС.  
21. За обособена позиция № 21 „Доставка на 7 броя оси за заключване на кутията 

/Verschlusschraube mont./ с каталожен № 5.1554.177”:  
21.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 6,94 лв. без ДДС; 
21.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 48,60 лв. без ДДС.  
22. За обособена позиция № 22 „Доставка на 7 броя часови стрелки, черни /Stundenzeiger 

alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.515/02”:  
22.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 23,07 лв. без ДДС; 
22.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 161,48 лв. без ДДС.  
23. За обособена позиция № 23 „Доставка на 7 броя минутни стрелки, черни 

/Minutenzeiger alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.516/02”:  
23.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 23,31 лв. без ДДС; 
23.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 163,14 лв. без ДДС.  
24. За обособена позиция № 24 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с 

каталожен № 5.8311.160/03:  
24.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 607,15 лв. без ДДС; 
24.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 19 285,76 лв. без ДДС.  
25. За обособена позиция № 25 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с 

каталожен № 5.8311.160/04”:  
25.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 585,82 лв. без ДДС; 

25.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 19 029,89 лв. без ДДС.  
26. За обособена позиция № 26 „Доставка на 12 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 

каталожен № 5.8311.110/90”:  
26.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 110,34 лв. без ДДС; 
26.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 1 324,13 лв. без ДДС.  
27. За обособена позиция № 27 „Доставка на 12 броя четкодържатели /Kohlenhalter 

komb./ с каталожен № 5.8311.108”:  
27.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 9,42 лв. без ДДС; 
27.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 113,06 лв. без ДДС.  
28. За обособена позиция № 28 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor 

komb./ с каталожен № 5.8312.103”:  
28.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 576,66 лв. без ДДС; 
28.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 18 919,93 лв. без ДДС.  
29. За обособена позиция № 29 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb. с 

каталожен № 5.8312.104:  
29.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 563,77 лв. без ДДС; 

29.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 18 765,22 лв. без ДДС.  
30. За обособена позиция № 30 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател /Schulterlager 

E7/ с каталожен № 8.3011.007”:  
30.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 76,37 лв. без ДДС; 

30.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя –534,56 лв. без ДДС.  
31. За обособена позиция № 31 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател /Schulterlager 

E8/ с каталожен № 8.3011.008:  
31.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 60,50 лв. без ДДС; 

31.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 423,48 лв. без ДДС. 

 

І.2. „БИ-ПАУЪР” АД 
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Участникът „БИ-ПАУЪР” АД участва за следните обособени позиции №№:1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.  
Председателят на комисията удостовери, че пликове № 3 „Предлагана цена” за обособени 
позиции от № 1 до № 31 са с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им. Същите 

съдържат ценови оферти, изготвени съгласно приложения в документацията образец, 

подписани от упълномощения от участника представител и подпечатани с печата на 
дружеството.  

Председателят на комисията оповести предложенията на „БИ-ПАУЪР” АД за обособени 
позиции от № 1 до № 31, както следва:  

1.За обособена позиция № 1: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./с 

каталожен № 5.1501.105":  
1.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 328,00 лв. без ДДС; 

1.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя – 2 624,00 лв. без ДДС.  
2.За обособена позиция № 2: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad komb./ с 

каталожен № 5.1501.114":  
2.1Единична цена за доставка на съответната резервна част – 155,00 лв. без ДДС; 

2.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя – 1 240,00 лв. без ДДС.  
3.За обособена позиция №3: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad komb./ с 

каталожен № 5.1501.117”:  
3.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 60,00 лв. без ДДС; 
3.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя – 480,00 лв. без ДДС.  
4.За обособена позиция №4 „Доставка на 8 броя зъбни колела / Messrad komb./ с 

каталожен № 5.1501.118”:  
4.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 286,00 лв. без ДДС; 
4.2.Обща стойност на обособената позиция – за 8 броя – 2 288,00 лв. без ДДС.  
5. За обособена позиция №5 „Доставка на 7 броя анкарни оси /Ankerrad mont./ с 

каталожен № 5.1501.138”:  
5.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 858,00 лв. без ДДС; 
5.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 6 006,00 лв. без ДДС.  
6. За обособена позиция №6 „Доставка на 10 броя баланси /Balancier (Unruhe mont.)/ с 

каталожен № 5.1501.145”:  
6.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 325,00 лв. без ДДС; 
6.2.Обща стойност на обособената позиция – за 10 броя –3 250,00 лв. без ДДС.  
7. За обособена позиция № 7 „Доставка на 3 броя възли с пружини /Federhause mont./ с 

каталожен № 5.1501.281”:  
7.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 530,00 лв. без ДДС; 
7.2.Обща стойност на обособената позиция – за 3 броя – 1 590,00 лв. без ДДС.  
8. За обособена позиция № 8 „Доставка на 7 броя задвижващи вала /Antriebsaschse/ с 

каталожен № 5.1501.553”:  
8.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 254,00 лв. без ДДС; 
8.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 1 778,00 лв. без ДДС.  
9. За обособена позиция № 9 „Доставка на 7 броя храпови механизми /Wippe mont./ с 

каталожен № 5.1502.101” :  
9.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 220,00 лв. без ДДС; 
9.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 1 540,00 лв. без ДДС.  
10. За обособена позиция № 10 „Доставка на 5 броя километроброячи /Rollenzähler/ с 

каталожен № 5.1502.200/01”:  
10.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1021,00 лв. без ДДС; 
10.2.Обща стойност на обособената позиция – за 5 броя – 5 105,00 лв. без ДДС.  
11. За обособена позиция № 11 „Доставка на 7 броя пружини /Torsionsfeder/ с каталожен 

№ 5.1502.502”:  
11.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 2,00 лв. без ДДС; 
11.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 14,00 лв. без ДДС. 
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12. За обособена позиция № 12 „Доставка на 3 броя оси за сверяване /Zeitkurbelgehäuse/ с 

каталожен № 5.1453.105”:  
12.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 636,00 лв. без ДДС; 
12.2.Обща стойност на обособената позиция – за 3 броя – 4 908,00 лв. без ДДС.  
13. За обособена позиция № 13 „Доставка на 12 броя оси за стрелка за време /Triebachse/ 

с каталожен № 5.1503.119”:  
13.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 362,00 лв. без ДДС; 
13.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 4 344,00 лв. без ДДС.  
14. За обособена позиция № 14 „Доставка на 12 броя баланси, комплект /Hemmwerk 

mont./ с каталожен № 5.1503.154”:  
14.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 176,00 лв. без ДДС; 
14.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 14 112,00 лв. без ДДС.  

15. За обособена позиция № 15 „Доставка на 12 броя пружини /Aufzugfeder/ с каталожен 

№ 5.1503.238”:  
15.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 226,00 лв. без ДДС; 
15.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 2 712,00 лв. без ДДС.  
16. За обособена позиция № 16 „Доставка на 12 броя микрошалтера /Mikro-schalter 

(Acro)/ с каталожен № 5.1518.129”:  
16.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 103,00 лв. без ДДС; 
16.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 1 236,00 лв. без ДДС.  
17. За обособена позиция № 17 „Доставка на 12 броя пружини /Federscheibe/ с каталожен 

№ 5.1551.658”:  
17.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 43,00 лв. без ДДС; 
17.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 516,00 лв. без ДДС.  
18. За обособена позиция № 18 „Доставка на 4 броя редуктори /Lager mont für Vorschub/ 

с каталожен № 5.1554.109/04”:  
18.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 848,00 лв. без ДДС; 
18.2.Обща стойност на обособената позиция – за 4 броя – 3 392,00 лв. без ДДС.  
19. За обособена позиция № 19 „Доставка на 12 броя ролки за лента /Papieraufwinder/ с 

каталожен № 5.1555.157”:  
19.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 1 118,00 лв. без ДДС; 
19.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя –13 416,00 лв. без ДДС.  
20. За обособена позиция № 20 „Доставка на 7 броя стрелки за скорост, черни 

/Geschwindigkeitszeiger schwarz/ с каталожен № 5.1650.105/02”:  
20.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 267,00 лв. без ДДС; 
20.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 1 869,00 лв. без ДДС.  
21. За обособена позиция № 21 „Доставка на 7 броя оси за заключване на кутията 

/Verschlusschraube mont./ с каталожен № 5.1554.177”:  
21.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 12,00 лв. без ДДС; 
21.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 84,00 лв. без ДДС.  
22. За обособена позиция № 22 „Доставка на 7 броя часови стрелки, черни /Stundenzeiger 

alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.515/02”:  
22.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 38,00 лв. без ДДС; 
22.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 266,00 лв. без ДДС.  
23. За обособена позиция № 23 „Доставка на 7 броя минутни стрелки, черни 

/Minutenzeiger alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.516/02”:  
23.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 38,00 лв. без ДДС; 
23.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 266,00 лв. без ДДС.  
24. За обособена позиция № 24 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с 

каталожен № 5.8311.160/03:  
24.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 2 473,00 лв. без ДДС; 

24.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 29 676,00 лв. без ДДС.  
25. За обособена позиция № 25 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с 

каталожен № 5.8311.160/04”: 
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25.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 2 441,00 лв. без ДДС; 
25.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 29 292,00 лв. без ДДС.  
26. За обособена позиция № 26 „Доставка на 12 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 

каталожен № 5.8311.110/90”:  
26.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 172,00 лв. без ДДС; 
26.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 2 064,00 лв. без ДДС.  
27. За обособена позиция № 27 „Доставка на 12 броя четкодържатели /Kohlenhalter 

komb./ с каталожен № 5.8311.108”:  
27.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 15,00 лв. без ДДС; 
27.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 180,00 лв. без ДДС.  
28. За обособена позиция № 28 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor 

komb./ с каталожен № 5.8312.103”:  
28.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 2 426,00 лв. без ДДС; 
28.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 29 112,00 лв. без ДДС.  
29. За обособена позиция № 29 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb. с 

каталожен № 5.8312.104:  
29.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 2 408,00 лв. без ДДС; 

29.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя –28 896,00 лв. без ДДС.  
30. За обособена позиция № 30 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател /Schulterlager 

E7/ с каталожен № 8.3011.007”:  
30.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 120,00 лв. без ДДС; 

30.2.Обща стойност на обособената позиция – за 7 броя – 840,00 лв. без ДДС.  
31. За обособена позиция № 31 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател /Schulterlager 

E8/ с каталожен № 8.3011.008:  
31.1.Единична цена за доставка на съответната резервна част – 94,00 лв. без ДДС; 

1.2.Обща стойност на обособената позиция – за 12 броя – 658,00 лв. без ДДС. 

 

С извършване на горепосочените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията, поради което комисията предложи на представителя на 

участника да напусне помещението, в което се извърши оповестяването на ценовите 

оферти.  
ІІ. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотиви за 

отстраняването им  
Участникът „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на 

документи към оферта с вх. № 02-30-35/04.05.2016 г. ……” на 03.06.2016 г. след срока, който е 

31.05.2016 г. С оглед на това, комисията счита, че участникът не се е съобразил с изискването на 

възложителя, заложено в Протокол № 1/05.05.2016 г. – да предостави допълнителни документи в 

срок от 5 работни дни от получаването му и съответно не е спазил срока, указан в чл.68, ал.9 от 

Закона за обществените поръчки. Информацията относно изпращането на Протокол № 

1/05.05.2016 г. и получаването му от участника е описана подробно в Протокол № 2/01.06.2016 г. 

Предвид обстоятелството, че приемането на допълнителните документи в плика ще доведе до 

неравнопоставеност при възлагането на обществената поръчка, противно на изискането по чл.2, 

ал.1, т.3 от ЗОП, комисията приема, че участникът „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, 

Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон не е представил изискания в 

Протокол № 1/05.05.2016 г. документ - доказателство за извършената от него доставка, което се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка на 

доставките на участника или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставката.  
Предвид горното комисията приема, че участникът „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” 

ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон не се е съобразил с 

изискването на Възложителя, заложено в т.2.9.1, раздел III. „Съдържание на офертата за участие” 
от приложените към документацията „Условия за участие в открита процедура по ЗОП и 
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указания към участниците за подготовка на офертата” и т.1 от ІІІ.2.3) „Технически възможности” 
от Обявлението за обществена поръчка и не отговаря на чл. 56, ал.1, т.5 и чл.54, ал.1 от ЗОП.  

По изложените съображения, комисията реши да предложи на Възложителя, на 

основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3, във връзка с чл. 56, ал.1, т.5 и чл.54, ал.1 от ЗОП, участникът 

„ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-

ФИЛИАЛ БГ” клон да бъде отстранен от откритата процедура по ЗОП с предмет: ,,Доставка на 

резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 

скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия 

подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 година”, публикувана в регистъра 

на АОП под уникален № 01558-2016-0007, поради това, че подадената от него оферта се явява 

непълна и не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

 

ІІІ. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти:  
Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на офертите и ценовите 

предложения на „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД и „БИ-ПАУЪР” АД.  
1. При проверка на ценовите оферти на участниците, комисията установи несъответствие 

в посочените от „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД общи стойности на обособените позиции от № 1 до 

№ 31 и тези, които се получават при умножаване на количеството резервни части от 

съответната позиция с единичните им цени, предложени от участника. Съгласно т.4, раздел ІІІ 

„Съдържание на офертата за участие” от приложените към документацията за участие „Условия 

за участие в открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата” 

предложените цени следва да са в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната 

запетая и при констатирани аритметични грешки в изчисленията за меродавно се счита 

единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.  
Комисията е направила следните изчисления:  
 За обособена позиция № 1 „Доставка на 8 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с 

каталожен № 5.1501.105”:


Общата стойност на обособена позиция № 1, която се получава при умножаване на 8 

броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с каталожен № 5.1501.105 броя с предложената от 
участника единична цена 212,99 лева без ДДС, е в размер на 1 703,92 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 2 „Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad komb./ с 
каталожен № 5.1501.114”:



Общата стойност на обособена позиция № 2, която се получава при умножаване на 8 

броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с каталожен № 5.1501.114 с предложената от участника 
единична цена 99,43 лева без ДДС, е в размер на 795,44 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 3 „Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad komb./ с 
каталожен № 5.1501.117”:



Общата стойност на обособена позиция № 3, която се получава при умножаване на 8 

броя зъбни колела / Kupplungsrad komb./ с каталожен № 5.1501.117 с предложената от 
участника единична цена 38,68 лева без ДДС, е в размер на 309,44 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 4 „Доставка на 8 броя зъбни колела / Messrad komb./ с каталожен № 
5.1501.118”:



Общата стойност на обособена позиция № 4, която се получава при умножаване на 8 

броя зъбни колела /Messrad komb./ с каталожен № 5.1501.118 с предложената от участника 
единична цена 185,22 лева без ДДС, е в размер на 1 481,76 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 5 „Доставка на 7 броя анкарни оси /Ankerrad mont./ с каталожен № 
5.1501.138”:



Общата стойност на обособена позиция № 5, която се получава при умножаване на 7 

броя анкарни оси /Ankerrad mont./ с каталожен № 5.1501.138 с предложената от участника 
единична цена 556,64 лева без ДДС, е в размер на 3 896,48 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 6 „Доставка на 10 броя баланси /Balancier (Unruhe mont.)/ с 
каталожен № 5.1501.145”:
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Общата стойност на обособена позиция № 6, която се получава при умножаване на 10 

броя баланси /Balancier (Unruhe mont.)/ с каталожен № 5.1501.145 с предложената от участника 
единична цена 210,75 лева без ДДС, е в размер на 2 107,50 лева без ДДС.  

 За обособена позиция № 7 „Доставка на 3 броя възли с пружини /Federhause mont./ с 
каталожен № 5.1501.281”:



Общата стойност на обособена позиция № 7, която се получава при умножаване на 3 

броя възли с пружини /Federhause mont./ с каталожен № 5.1501.281 с предложената от 
участника единична цена 342,91 лева без ДДС, е в размер на 1 028,73 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 8 „Доставка на 7 броя задвижващи вала /Antriebsaschse/ с 
каталожен № 5.1501.553”:



Общата стойност на обособена позиция № 8, която се получава при умножаване на 7 

броя задвижващи вала /Antriebsaschse/ с каталожен № 5.1501.553 с предложената от участника 
единична цена 164,63 лева без ДДС, е в размер на 1 152,41 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 9 „Доставка на 7 броя храпови механизми /Wippe mont./ с 
каталожен № 5.1502.101”:



Общата стойност на обособена позиция № 9, която се получава при умножаване на 7 

броя храпови механизми /Wippe mont./ с каталожен № 5.1502.101 с предложената от участника 
единична цена 142,08 лева без ДДС, е в размер на 994,56 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 10 „Доставка на 5 броя километроброячи /Rollenzähler/ с каталожен 
№ 5.1502.200/01”:



Общат а стойност на обособена позиция № 10, която се получава при умножаване на 5 

броя километроброячи /Rollenzähler/ с каталожен № 5.1502.200/01 с предложената от участника 
единична цена 663,49 лева без ДДС, е в размер на 3 317,45 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 11 „Доставка на 7 броя пружини /Torsionsfeder/ с каталожен


№ 5.1502.502”:  
Общата стойност на обособена позиция № 11, която се получава при умножаване на 7  

броя пружини /Torsionsfeder/ с каталожен № 5.1502.502 с предложената от участника единична 
цена 0,75 лева без ДДС, е в размер на 5,25 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 12 „Доставка на 3 броя оси за сверяване /Zeitkurbelgehäuse/


с каталожен № 5.1453.105”:  
Общата стойност на обособена позиция № 12, която се получава при умножаване на 3  

броя оси за сверяване /Zeitkurbelgehäuse/ с каталожен № 5.1453.105 с предложената от 
участника единична цена 1 063,43 лева без ДДС, е в размер на 3 190,29 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 13 „Доставка на 12 броя оси за стрелка за време /Triebachse/


с каталожен № 5.1503.119”:  
Общата стойност на обособена позиция № 13, която се получава при умножаване на 12  

броя оси за стрелка за време /Triebachse/ с каталожен № 5.1503.119 с предложената от 
участника единична цена 233,82 лева без ДДС, е в размер на 2 805,84 лева без ДДС.  

 За обособена позиция № 14 „Доставка на 12 броя баланси, комплект /Hemmwerk mont./ с 
каталожен № 5.1503.154”:



Общата стойност на обособена позиция № 14, която се получава при умножаване на 12 

броя баланси, комплект /Hemmwerk mont./ с каталожен № 5.1503.154 с предложената от 
участника единична цена 763,42 лева без ДДС, е в размер на 9 161,04 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 15 „Доставка на 12 броя пружини /Aufzugfeder/ с каталожен


№ 5.1503.238”:  
Общата стойност на обособена позиция № 15, която се получава при умножаване на 12  

броя пружини /Aufzugfeder/ с каталожен № 5.1503.238 с предложената от участника единична 
цена 146,05 лева без ДДС, е в размер на 1 752,60 лева без ДДС.  


 За обособена позиция № 16 „Доставка на 12 броя микрошалтера /Mikro-schalter (Acro)/ с 

каталожен № 5.1518.129”:  
Общата стойност на обособена позиция № 16, която се получава при умножаване на 12  

броя микрошалтера /Mikro-schalter (Acro)/ с каталожен № 5.1518.129 с предложената от 
участника единична цена 65,95 лева без ДДС, е в размер на 791,40 лева без ДДС. 
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 За обособена позиция № 17 „Доставка на 12 броя пружини /Federscheibe/ с каталожен № 
5.1551.658”:



Общата стойност на обособена позиция № 17, която се получава при умножаване на 12 

броя пружини /Federscheibe/ с каталожен № 5.1551.658 с предложената от участника единична 
цена 27,77 лева без ДДС, е в размер на 333,24 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 18 „Доставка на 4 броя редуктори /Lager mont für Vorschub/


с каталожен № 5.1554.109/04”:  
Общата стойност на обособена позиция № 18, която се получава при умножаване на  4  

броя редуктори /Lager mont für Vorschub/ с каталожен № 5.1554.109/04 с предложената от 
участника единична цена 550,19 лева без ДДС, е в размер на 2 200,76 лева без ДДС.  

 За обособена позиция № 19 „Доставка на 12 броя ролки за лента /Papieraufwinder/ с 
каталожен № 5.1555.157”:



Общата стойност на обособена позиция № 19, която се получава при умножаване на 12 
броя ролки за лента /Papieraufwinder/ с каталожен № 5.1555.157 с предложената от участника 
единична цена 726,72 лева без ДДС, е в размер на 8 720,64 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 20 „Доставка на 7 броя стрелки за скорост, черни 
/Geschwindigkeitszeiger schwarz/ с каталожен № 5.1650.105/02”:



Общата стойност на обособена позиция № 20, която се получава при умножаване на  7 

броя стрелки за скорост, черни /Geschwindigkeitszeiger schwarz/ с каталожен № 5.1650.105/02 с 

предложената от участника единична цена 173,06 лева без ДДС, е в размер на 1 211,42 лева без 
ДДС. 

 За обособена позиция № 21 „Доставка на 7 броя оси за заключване на кутията 
/Verschlusschraube mont./ с каталожен № 5.1554.177”:



Общата стойност на обособена позиция № 21, която се получава при умножаване на  7 

броя оси за заключване на кутията /Verschlusschraube mont./ с каталожен № 5.1554.177 с 

предложената от участника единична цена 6,94 лева без ДДС, е в размер на 48,58 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 22 „Доставка на 7 броя часови стрелки, черни /Stundenzeiger alt, 
schwarz/ с каталожен № 5.1650.515/02”:



Общата стойност на обособена позиция № 22, която се получава при умножаване на  7 

броя часови стрелки, черни /Stundenzeiger alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.515/02 с 
предложената от участника единична цена 23,07 лева без ДДС, е в размер на 161,49 лева без 
ДДС. 

 За обособена позиция № 23 „Доставка на 7 броя минутни стрелки, черни /Minutenzeiger alt, 
schwarz/ с каталожен № 5.1650.516/02”:



Общата стойност на обособена позиция № 23, която се получава при умножаване на  7 

броя минутни стрелки, черни /Minutenzeiger alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.516/02 с 
предложената от участника единична цена 23,31 лева без ДДС, е в размер на 163,17 лева без 
ДДС. 

 За обособена позиция № 24 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с 
каталожен № 5.8311.160/03”:



Общата стойност на обособена позиция № 24, която се получава при умножаване на 

12 броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с каталожен № 5.8311.160/03 с предложената от 

участника единична цена 1 607,15 лева без ДДС, е в размер на 19 285,80 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 25 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с 
каталожен № 5.8311.160/04”:



Общата стойност на обособена позиция № 25, която се получава при умножаване на 12 
броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с каталожен № 5.8311.160/04 с предложената от 
участника единична цена 1 585,82 лева без ДДС, е в размер на 19 029,84 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 26 „Доставка на 12 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./


с каталожен № 5.8311.110/90”:  
Общата стойност на обособена позиция № 26, която се получава при умножаване на 12 

броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с каталожен № 5.8311.110/90 с предложената от 
участника единична цена 110,34 лева без ДДС, е в размер на 1 324,08 лева без ДДС. 
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 За обособена позиция № 27 „Доставка на 12 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с 
каталожен № 5.8311.108”:



Общата стойност на обособена позиция № 27, която се получава при умножаване на 12 
броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с каталожен № 5.8311.108 с предложената от 
участника единична цена 9,42 лева без ДДС, е в размер на 113,04 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 28 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с 
каталожен № 5.8312.103”:



Общата стойност на обособена позиция № 28, която се получава при умножаване на 12 
броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с каталожен № 5.8312.103 с предложената от 
участника единична цена 1 576,66 лева без ДДС, е в размер на 18 919,92 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 29 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb.


с каталожен № 5.8312.104”:  
Общата стойност на обособена позиция № 29, която се получава при умножаване на 12 

броя колектори 60V /Stirnkollektor komb. с каталожен № 5.8312.104 с предложената от 
участника единична цена 1 563,77 лева без ДДС, е в размер на 18 765,24 лева без ДДС.  

 За обособена позиция № 30 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател /Schulterlager E7/ с 
каталожен № 8.3011.007”:



Общата стойност на обособена позиция № 30, която се получава при умножаване на  7 

броя лагери за ел. двигател /Schulterlager E7/ с каталожен № 8.3011.007 с предложената от 
участника единична цена 76,37 лева без ДДС, е в размер на 534,59 лева без ДДС. 

 За обособена позиция № 31 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател /Schulterlager E8/ с 
каталожен № 8.3011.008”:



Общата стойност на обособена позиция № 31, която се получава при умножаване на  7 

броя лагери за ел. двигател /Schulterlager E8/ с каталожен № 8.3011.008 с предложената от 
участника единична цена 60,50 лева без ДДС, е в размер на 423,50 лева без ДДС. 

Във връзка с гореизложеното и предвид изявлението на участника в ценовите оферти,  
че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита единичната цена на 

съответната резервна част, комисията приема за определящи общите стойности, получени след 

направените по-горе изчисления за всяка една обособена позиция. Офертата и ценовите 

предложения за всички обособени позиции на участника „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД отговарят 

на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се 

в документацията за участие.  
Офертата и ценовите предложения за всички обособени позиции на участника „БИ-

ПАУЪР” АД отговарят на изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя 
условия, съдържащи се в документацията за участие. 

 

ІV. Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 

оценяване:  
С оглед гореизложеното и на основание чл.71, ал.3 от ЗОП комисията извърши следното 

класиране по определения от Възложителя критерий “най-ниска цена” на допуснатите 

участници в открита процедура по ЗОП с предмет: ,,Доставка на резервни части за 

скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 

и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия подвижен състав на „БДЖ - 

Товарни превози” ЕООД за 2016 година”, делима на 31обособени позиции:  
1. За обособена позиция № 1: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела /Aufzugsachse 

komb./с каталожен № 5.1501.105":  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 1 – 1 703,92 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 1 – 2 624,00 лева без ДДС.  
2. За обособена позиция № 2: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad 

komb./ с каталожен № 5.1501.114"  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 2 – 795,44 лева без ДДС: 
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- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 2 – 1 240,00 лева без ДДС:  
3. За обособена позиция № 3: ,,Доставка на 8 броя зъбни колела / Kupplungsrad 

komb./ с каталожен № 5.1501.117”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 3 – 309,44 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 3 – 480,00 лева без ДДС:  
4. За обособена позиция №4 „Доставка на 8 броя зъбни колела / Messrad komb./ с 

каталожен № 5.1501.118”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 4 – 1 481,76 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 4 – 2 288,00 лева без ДДС:  
5. За обособена позиция №5 „Доставка на 7 броя анкарни оси /Ankerrad mont./ с 

каталожен № 5.1501.138”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 5 – 3 896,48 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 5 – 6 006,00 лева без ДДС:  
6. За обособена позиция №6 „Доставка на 10 броя баланси /Balancier (Unruhe mont.)/ с 

каталожен № 5.1501.145”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 6 –2 107,50 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 6 – 3 250,00 лева без ДДС:  
7. За обособена позиция № 7 „Доставка на 3 броя възли с пружини /Federhause mont./ с 

каталожен № 5.1501.281”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 7 – 1 028,73 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 7 – 1 590,00 лева без ДДС:  
8. За обособена позиция № 8 „Доставка на 7 броя задвижващи вала /Antriebsaschse/ с 

каталожен № 5.1501.553”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 8 – 1 152,41 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 8 –1 778,00 лева без ДДС:  
9. За обособена позиция № 9 „Доставка на 7 броя храпови механизми /Wippe mont./ с 

каталожен № 5.1502.101”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 9 – 994,56 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 9 –1 540,00 лева без ДДС:  
10. За обособена позиция № 10 „Доставка на 5 броя километроброячи /Rollenzähler/ с 

каталожен № 5.1502.200/01”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 10 – 3 317,45 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 10 –5 105,00 лева без ДДС:  
11. За обособена позиция № 11 „Доставка на 7 броя пружини /Torsionsfeder/ с 

каталожен № 5.1502.502”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 11 – 5,25 лева без ДДС; 
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- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 11 –14,00 лева без ДДС.  
12. За обособена позиция № 12 „Доставка на 3 броя оси за сверяване /Zeitkurbelgehäuse/ 

с каталожен № 5.1453.105”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 12 – 3 190,29 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 12 – 4 908,00 лева без ДДС.  
13. За обособена позиция № 13 „Доставка на 12 броя оси за стрелка за време 

/Triebachse/ с каталожен № 5.1503.119”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 13 – 2 805,84 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 13 – 4 344,00 лева без ДДС.  
14. За обособена позиция № 14 „Доставка на 12 броя баланси, комплект /Hemmwerk 

mont./ с каталожен № 5.1503.154”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 14 – 9 161,04 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 14 – 14 112,00 лева без ДДС.  
15. За обособена позиция № 15 „Доставка на 12 броя пружини /Aufzugfeder/ с 

каталожен № 5.1503.238”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 15 – 1 752,60 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 15 – 2 712,00 лева без ДДС.  
16. За обособена позиция № 16 „Доставка на 12 броя микрошалтера /Mikro-schalter 

(Acro)/ с каталожен № 5.1518.129”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 16 – 791,40 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 16 – 1 236,00 лева без ДДС.  
17. За обособена позиция № 17 „Доставка на 12 броя пружини /Federscheibe/ с 

каталожен № 5.1551.658”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 17 – 333,24 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 17 – 516,00 лева без ДДС.  
18. За обособена позиция № 18 „Доставка на 4 броя редуктори /Lager mont für Vorschub/ 

с каталожен № 5.1554.109/04”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 18 – 2 200,76 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 18 – 3 392,00 лева без ДДС.  
19. За обособена позиция № 19 „Доставка на 12 броя ролки за лента /Papieraufwinder/ с 

каталожен № 5.1555.157”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 19 – 8 720,64 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 19 – 13 416,00 лева без ДДС.  
20. За обособена позиция № 20 „Доставка на 7 броя стрелки за скорост, черни 

/Geschwindigkeitszeiger schwarz/ с каталожен № 5.1650.105/02”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 20 –1 211,42 лева без ДДС; 
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- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 20 – 1 869,00 лева без ДДС.  
21. За обособена позиция № 21 „Доставка на 7 броя оси за заключване на кутията 

/Verschlusschraube mont./ с каталожен № 5.1554.177”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 21 – 48,58 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 21 – 84,00 лева без ДДС.  
22. За обособена позиция № 22 „Доставка на 7 броя часови стрелки, черни 

/Stundenzeiger alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.515/02”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 22 – 161,49 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 22 – 266,00 лева без ДДС.  
23. За обособена позиция № 23 „Доставка на 7 броя минутни стрелки, черни 

/Minutenzeiger alt, schwarz/ с каталожен № 5.1650.516/02”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 23 – 163,17 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 23 – 266,00 лева без ДДС.  
24. За обособена позиция № 24 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor 

komb./ с каталожен № 5.8311.160/03:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 24 – 19 285,80 лева без ДДС;  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 24 – 29 676,00 лева без ДДС:  
25. За обособена позиция № 25 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor 

komb./ с каталожен № 5.8311.160/04”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 25 – 19 029,84 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 25 – 29 292,00 лева без ДДС:  
26. За обособена позиция № 26 „Доставка на 12 броя кабелни плочи /Kontakttager 

komb./ с каталожен № 5.8311.110/90”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 26 – 1 324,08 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 26 – 2 064,00 лева без ДДС:  
27. За обособена позиция № 27 „Доставка на 12 броя четкодържатели /Kohlenhalter 

komb./ с каталожен № 5.8311.108”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 27 – 113,04 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 27 – 180,00 лева без ДДС:  
28. За обособена позиция № 28 „Доставка на 12 броя колектори 48V /Stirnkollektor 

komb./ с каталожен № 5.8312.103”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 28 – 18 919,92 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 28 – 29 112,00 лева без ДДС:  
29. За обособена позиция № 29 „Доставка на 12 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb. с 

каталожен № 5.8312.104:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 29 – 18 765,24 лева без ДДС: 
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- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 29 – 28 896,00 лева без ДДС:  
30. За обособена позиция № 30 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател 

/Schulterlager E7/ с каталожен № 8.3011.007”:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 30 – 534,59 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 30 – 840,00 лева без ДДС:  
31. За обособена позиция № 31 „Доставка на 7 броя лагери за ел. двигател /Schulterlager 

E8/ с каталожен № 8.3011.008:  
- първо място: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за изпълнение 

на обществената поръчка за обособена позиция № 31 – 423,50 лева без ДДС:  
- второ място: „БИ-ПАУЪР” АД с предложена обща стойност за изпълнение на 

обществената поръчка за обособена позиция № 31 – 658,00 лева без ДДС. 

 

Настоящият протокол, съставен на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП се изготви на 
23.06.2016 г. в един екземпляр, състои се от 15 (петнадесет) страници и се подписа от 
всички членове на комисията, като заедно с цялата документация, събрана в хода на 
процедурата, се предава на Възложителя за издаване на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.  

На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, считано от датата на приемане на настоящия 
протокол, комисията приключва работата, за която е назначена със Заповед № 191/05.05.2016 
г. на Управителя на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, като на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, в 
срок от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на помощния орган на Възложителя, 
последният следва да издаде решение за обявяване класирането на участниците и определяне 
на потенциалния изпълнител на обществената поръчка. 
 

Приложения: 
1. 1 /един/ брой декларация по чл. 35, ал.3 от ЗОП; 

2. Списък на присъстващите представители на участниците и други лица: 

3. 1 /един/ брой пълномощно на упълномощен представител на „БИ-ПАУЪР” АД. 

4. Протокол № 1/11.05.2016 г. и Протокол № 2/01.06.2016 г. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………./ Мартина Георгиева / 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. …………………. /Тодорка Арнаудова/ 

 
2. …………………. /инж. Венцислав Славков/ 

 

3................................. /инж. Румен Луканов/ 

4.................................. /Иван Петков/ 
 
 
 
 

Протокола се предава на Възложителя на дата 18.07.2016 г  
 
 
 
 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита 
на личните данни, във връзка с чл. 22б, ал.2 от Закона за обществените поръчки 
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