
УТВЪРЖДАР л

инж. Любом!
Управител на

L У/
.... . на дата:.
ов Илиев
превози ” ЕООД

П Р О Т О К О Л  №3  
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП)

На 31.07.2017 г., в 14:00 часа в сградата на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, гр. 
София, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-168/20.06.2017 год. на 
Управителя на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 
„Доставка на резервни части за авариен ремонт на електрически локомотив 61-016, 
собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД. делима на 22 обособени позиции“, 
обявена с обява с per. № 01-21-11/29.05.2017 г. и регистрирана в Портала на обществените 
поръчки към Агенцията за обществени поръчки с информация за публикувана в профила 
на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с ID № 
9064737/29.05.2017 г. и информация с ID № 9065216/13.06.2017 г. за удължаване на 
първоначалния срок за събиране на оферти в Регистъра за обществени поръчки на 
Агенцията по обществени поръчки, се проведе заседание на комисия, назначена с 
горепосочената заповед, в състав:

1. Председател: i „Обществени
поръчки и проекти”, ли ротоколите от
работата на комисията;

Членове:
Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита 11 при ”^Д^ 
на личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от Закона за х локомотиви” в
обществените поръчки превози” ЕООД,

>тдел „Ремонт на 
„БДЖ -  Товарни

превози" ЕООД, който отсъства поради ползване на платен годишен отпуск.

Резервният член на комисията инж. ] \ подписа декларация за липса на
обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП, която е приложена към настоящия протокол.

I.УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Протокол № 1 и Протокол № 2, съдържащ констатации от работата на комисията, са 
публикувани на 07.07.2017 г. в раздела на поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД - http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/-dostavka- 
na-rezervni-7591-za-avarien-remont-61016-bdz-cargo.html. На същия ден горепосочените 
протоколи са изпратени на електронните пощи. посочени в офертите на участниците, както 
следва:

- писмо № 01-21-11-5/07.07.2017 г. до „Симекс-Транс” ЕООД - simex- 
trans@simex.cz;

- писмо № 01-21-11-6/07.07.2017 г. до „НИКОМ-65” ЕООД
sales.office@nikom65.com.

Крайният срок за предоставяне на допълнителни документи за всички 
участници е 14.07.2017 г., 16:45 часа.

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/-dostavka-na-rezervni-7591-za-avarien-remont-61016-bdz-cargo.html
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/-dostavka-na-rezervni-7591-za-avarien-remont-61016-bdz-cargo.html
mailto:simex-trans@simex.cz
mailto:simex-trans@simex.cz
mailto:sales.office@nikom65.com


Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози'’ ЕООД е 
постъпил само един запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от „Симекс-Транс” 
ЕООД с вх. № 01-21-11-7/14.07.2017 г„ 11:40 часа.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително подадените от участника 
документи, във връзка с направените констатации при разглеждане на предоставените от 
участниците документи и съпоставянето им с критериите за подбор, определени от Възложителя, 
изложени в Протокол № 2/23.07.2017 г.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ 
УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ И НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

ИЛ. „Симекс-Транс” ЕООД
Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи

към оферта с вх. № 01-21-11-2/13.06.2017 г.............. ” При разглеждане на представените от
участника документи, комисията констатира следното:

1. Участникът е представил следните документи:
- попълнени „Административни сведения“ (по образец № 1), като в т. 4, 

участникът е посочил представляващите - г-жа Денка Краевска и г-н Тодор Краевски, 
Управители.

- сертификат № 9482 по БДС EN ISO 9001:2008 за успешно внедрена система за 
управление на качеството, издаден на името на участника -  копие, заверено от участника;

- оригинали на пълномощни (идентични по съдържание със заверените от 
участника копия, представени към офертата), издадени от OBZOR, vyrobnidruzstvo Zlin, с 
които упълномощава „Симекс-Гранс“ ЕООД да предлага и извършва доставка на 
продукцията му през 2016/2017 г. съответно за обособени позиции № 18 „Пакетен ключ за 
АБ - 115V тип VS 100“ и № 22 „Ключ за 115 V“;

- чертежи (за обособени позиции № 18 „Пакетен ключ за АБ - 115V тип VS 100“ и 
№ 22 „Ключ за 115 V“, идентични по съдържание със заверените от участника копия, 
представени към офертата), съдържащи основните технически характеристики, габаритни и 
присъединителни размери на предлаганите размери на предлаганите резервни части, 
собствена разработка на производителя OBZOR, vyrobnidruzstvo Zlin, заверени от него с 
оригинален подпис и печат.

2. Участникът не е представил следното:
2.1. За обособена позиция № 10 „Модул диоден MDD442-160-16 (5SED 

0160Q2022)”:
- оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, 

доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 
2016/2017 г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./;

- образец на сертификат за качество на предлаганите резервни части, издаден от 
производителя -  копие, заверено от участника;

- спецификация на предлаганите резервни части за горепосочените обособени 
позиции в съответствие с позициите от Спецификацията на Възложителя (Приложение № 1 
към обявата), с посочени каталожни и чертожни номера и заверена от производителите за 
доставка през 2016 /2017 год.

2.2. За обособена позиция № 11 „Модул тиристорен МТТ442-160-16 LHO 
(5SET 0160Q1627)”:

- оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, 
доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 
2016/2017 г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./;

- образец на сертификат за качество на предлаганите резервни части, издаден от 
производителя -  копие, заверено от участника;

- спецификация на предлаганите резервни части за горепосочените обособени 
позиции в съответствие с позициите от Спецификацията на Възложителя (Приложение № 1 
към обявата), с посочени каталожни и чертожни номера и заверена от производителите за
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доставка през 2016 /2017 год. и приложени към нея чертежи (скици), съдържащи основните 
технически характеристики, габаритни и присъединителни размери на предлаганите 
размери на предлаганите резервни части, собствена разработка на производителя, заверени 
от него за производство и доставка през 2016/2017 год. с оригинален подпис и печат;

- декларация за пълно съответствие по технически характеристики, материал, 
функции, надежност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него 
резервни части с тези от каталозите на производителите на електрически локомотив 61-000.

2.3. За обособени позиции № 15 „Шалтер за АБ - триполюсен (сх. озн.Е202) - 
авт. защита”, № 16 „Шалтер - триполюсен (сх. озн.Б 203 ) - авт.защита” и № 17 
„предпазител за възбудителен ток на двигател вентилатор и двигател компресор”:

- оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, 
доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 
2016/2017 г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./;

- спецификация на предлаганите резервни части за горепосочените обособени 
позиции в съответствие с позициите от Спецификацията на Възложителя (Приложение № 
1), с посочени каталожни и чертожни номера и заверена от производителите за доставка 
през 2016 /2017 год. и приложени към нея чертежи (скици), съдържащи основните 
технически характеристики, габаритни и присъединителни размери на предлаганите 
размери на предлаганите резервни части, собствена разработка на производителя, заверени 
от него за производство и доставка през 2016/2017 год. с оригинален подпис и печат.

По изложените съображения и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с 
чл.195 от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът 
„СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие в 
обществената поръчка с горецитнрания предмет, за обособени позиции № 10, № 11. 
№15, № 16 и № 17, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
поставените от възложителя критерии за подбор, съдържащи се в обявата за участие.

11.2. „НИКОМ-65” ЕООД
Комисията установи, че в определения срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на Протокол № 2/23.07.2017 г., участникът „НИКОМ-65” ЕООД 
не е представил документите, описани в горепосочения протокол, както следва:

• сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за успешно внедрена система за 
управление на качеството, издаден на името на участника -  копие, заверено от участника;

• декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (по образец № 6 към обявата) с посочване дали 
участникът ще ползва или няма да ползва подизпълнител;

• спецификация на предлаганите резервни части за обособени позиции № 1, № 2, №
3, № 4, № 5, № 6 и № 8 в съответствие с позициите от Спецификацията на Възложителя 
(Приложение № 1), с посочени каталожни и чертожни номера и заверена от
производителите за доставка през 2016 /2017 год.;

• чертежи (скици), съдържащи основните технически характеристики, габаритни и 
присъединителни размери на предлаганите размери на предлаганите резервни части за 
обособени позиции № 1, № 5 и № 6, собствена разработка на производителя, заверени от 
него за производство и доставка през 2016/2017 год. с оригинален подпис и печат.

По изложените съображения и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с 
чл.195 от ЗОП, комисията пеши да предложи на Възложителя, участникът „НИКОМ- 
65” ЕООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие за обособени позиции № 1, 
№2, №3, №4, №5, №6 и №8, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
поставените от възложителя критерии за подбор, съдържащи се в обявата за участие.
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III. РАЗГЛЕЖДАНЕ HA ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА „СИМЕКС- 
ТРАНС” ЕООД ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1, № 2, № 3, №4, №5. №6, №7. №8. №9. 
№ 12, № 13. № 14, № 18. № 19. № 20, № 21 и № 22.

Техническото предложение на участника за горепосочените обособени позиции е 
изготвено съгласно приложения към обявата за участие образец (Приложение № 7). При 
извършената проверка на Техническото предложение, комисията констатира следните 
несъответствия по отношение на срока за изпълнение на една партида и гаранционния срок 
на резервните части от датата на доставка, посочени от възложителя в образец № 7 и в 
„Технически изискания за доставка на резервни части и електрооборудване за поддръжката 
на електрически локомотиви серия 61-000, собственост на „БДЖ-Товарни превози’' ЕООД" 
(Приложение № 2 към обявата):

1. По отношение на срока за изпълнение на една партида, участникът е предложил 
следното:

до 120 дни от сключване на договора -  за обособени позиции № 9,
до 154 дни от сключване на договора -  за обособени позиции №11,
до 140 дни от сключване на договора -  за обособени позиции №№ 12, 13 и 19.

За останалите обособени позиции № № 1,2,3,4,5,6,7,8,14,18,20,21 и 22, участникът 
е предложил срок на изпълнение на една партида - до 60 дни от сключване на договора, 
който съответства на изискването на възложителя, посочено образец № 7 и в „Технически 
изискания за доставка на резервни части и електрооборудване за поддръжката на 
електрически локомотиви серия 61-000, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД” 
(Приложение № 2 към обявата).

2. По отношение на гаранционния срок на резервните части от датата на доставка, 
участникът е предложил 12 месеца за обособени позиции № 12 и № 13.

За останалите обособени позиции, участникът е предложил гаранционен срок 
на резервните части, който съответства на изискването на възложителя, посочено в 
образец № 7 и в „Технически изискания за доставка на резервни части и 
електрооборудване за поддръжката на електрически локомотиви серия 61-000, 
собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД” (Приложение № 2 към обявата), 
както следва:

за обособени позиции № № 1,2,3,4,5,6.7,8,9,18.19,20,21 и 22 - 12 месеца от 
влагане в експлоатация и 24 месеца от датата на доставка;

за обособена позиция № 14 - 12 месеца от влагане в експлоатация и 36 месеца 
от датата на доставка.

3. При подробно разглеждане на предоставените от участника документи в т.ч. 
чертежи, комисията констатира, че контактната площ за охлаждане на предлаганите 
резервни части за обособени позиции № 12 и № 13 е с 0  47 mm. а оригиналното казанче с 
охладителния флуид е с 0  63mm. С оглед на това, предлаганите от участника резервни 
части за обособени позиции № 12 и № 13 не съответстват на изискванията на възложителя, 
поставени в Спецификацията на Възложителя (Приложение № 1).

Въз основа на гореизложеното, комисията констатира, че техническото 
предложение на участника „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД за обособени позиции № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 14, № 18, № 20, № 21 и № 22 отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя и допуска до етапа на разглеждане 
на ценовото му предложение за горепосочените обособени позиции.

По изложените съображения и на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във 
връзка с чл. 195 от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът 
„СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие за 
обособени позиции № 9, № 11, № 12, № 13 и № 19, поради това, че подадената от него 
оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същият 
да бъде отстранен за горепосочените обособени позиции.
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IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА 
ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ:

Комисията подробно разгледа ценовото предложение на допуснатия участник 
„СИМЕКС-ТРАНС" ЕООД. При проверка на ценовите му предложения, комисията 
констатира, че същите са изготвени съгласно приложения към обявата за участие образец 
(Приложение № 8) и не констатира аритметични и технически грешки.

Предложените от участника общи стойности за изпълнение на обособени позиции 
№1, № 2, № 3, №4, №5, №6, №7, №8, № 14, № 18, № 20, № 21 и № 22 не надвишават 
прогнозните им стойности, посочени в обявата за участие.

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ЧИИТО ОФЕРТИ СА ДОПУСНАТИ 
ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:

С оглед на гореизложеното, Комисията извърши следното класиране по определения 
от Възложителя критерий “най-ниска цена” на допуснатите участници в обществената 
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за авариен ремонт на електрически 
локомотив 61-016, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, делима на 22 
обособени позиции“, както следва:

1. За обособена позиция № 1:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 1 в размер на 5 663,02 лв. без ДДС;
2. За обособена позиция № 2:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 2 в размер на 2 056,84 лв. без ДДС;
3. За обособена позиция № 3:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 3 в размер на 2 270,66 лв. без ДДС;
4. За обособена позиция № 4:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 4 в размер на 3 042,90 лв. без ДДС;
5. За обособена позиция № 5:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 5 в размер на 4725,78 лв. без ДДС;
6. За обособена позиция № 6:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 6 в размер на 3 717,76 лв. без ДДС;
7. За обособена позиция № 7:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 7 в размер на 646,12 лв. без ДДС;
8. За обособена позиция № 8:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 8 в размер на 244,42 лв. без ДДС;
9. За обособена позиция № 14:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 14 в размер на 387,28 лв. без ДДС;
10. За обособена позиция № 18: :
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 18 в размер на 156,31 лв. без ДДС;
11. За обособена позиция № 20:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 20 в размер на 929.80 лв. без ДДС;
12. За обособена позиция № 21:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 21 в размер на 578,28 лв. без ДДС;
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13. За обособена позиция № 22:
- на първо място - „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща стойност за 

изпълнение на обособена позиция № 22 в размер на 312,62 лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Възложителя:
1. На основание чл.107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани от 

участие в обществената поръчка, за обособени позиции № 1, №2, №3, №4, №5, №6 и №8 
„НИКОМ-65” ЕООД, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на поставените 
от възложителя критерии за подбор, съдържащи се в обявата за участие.

2. На основание чл.107, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани от 
участие в обществената поръчка, за обособени позиции № 10, № 11, № 15, № 16 и № 17 
„СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
поставените от възложителя критерии за подбор, съдържащи се в обявата за участие.

3. На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани 
от участие в обществената поръчка за обособени позиции № 9, № 12, № 13 и № 19 
„СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД, поради това. че офертата му за горепосочените обособени 
позиции не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия

4. Да определи за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
резервни части за авариен ремонт на електрически локомотив 61-016, собственост на ,.БДЖ 
-  Товарни превози” ЕООД, делима на 22 обособени позиции“ класираните на първо място 
участници:

1. За обособена позиция № 1: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 5 663,02 лв. без ДДС;

2. За обособена позиция № 2: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 2 056,84 лв. без ДДС;

3. За обособена позиция № 3: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 2 270,66 лв. без ДДС;

4. За обособена позиция № 4: „СИМЕКС-ТРАНС" ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 3 042,90 лв. без ДДС;

5. За обособена позиция № 5: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 4725,78 лв. без ДДС;

6. За обособена позиция № 6: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 3 717,76 лв. без ДДС;

7. За обособена позиция № 7: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 646,12 лв. без ДДС;

8. За обособена позиция № 8: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 244,42 лв. без ДДС;

9. За обособена позиция № 14: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 387,28 лв. без ДДС;

10. За обособена позиция № 18: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 156,31 лв. без ДДС;

11. За обособена позиция № 20: „СИМЕКС-ТРАНС" ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 929.80 лв. без ДДС;

12. За обособена позиция № 21: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 578,28 лв. без ДДС;

13. За обособена позиция № 22: „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД с предложена обща 
стойност за изпълнението й в размер на 312,62 лв. без ДДС.

- на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП да се прекратят обособени позиции № 9. № 
10, № 11, № 12, № 13 и № 19, поради това, че представените оферти са неподходящи.

С така извършените действия, назначената със Заповед № 01-01-168/20.06.2017 год. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД комисия приключи своята работа на 02.08.2017 
г., като на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, представя на Възложителя настоящият протокол за
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утвърждаване, ведно е всички документи събрани в хода на провеждане на настоящата 
обществена поръчка.

Настоящият протокол се състои от 7 (седем) страници, изготви се в един 
екземпляр и се подписа от всички членове на комисията.

Приложения:
1. 1 брой декларация за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОП;
2. Протокол № 1/20.06.2017 г. от работата на комисията;
3. Протокол № 2/23.06.2017 г. от работата на комисията;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1............

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2....

3..
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\ \
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\ г

Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита 
на личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от Закона за 
обществените поръчки
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