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Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на 
чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповеди № 01-01-48/02.03.2017 г. и № 01-01-106/27.04.2017 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, натоварена със задача за извършване на 
подбора на участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в публичното 
състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните 
вагони през 2017 г.”, делима на 6 обособени позиции, открита с Решение № 2/06.02.2017 г. 
на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в Регистъра на обществените поръчки 
към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2017-0002.

Днес на 27.04.2017 г. от 15:45 часа, комисията започна своята работа съгласно 
раздел VIII от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), в състав:
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Комисията се събра на заседание, след като узна, че в деловодството на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД е получена запечатана, непрозрачна опаковка - плик № 01-23-2- 
31/27.04.2017 г., 14:20 часа от „Симекс-Транс” ЕООД с надпис „Пояснение към оферта с 
вх. № 01-23-2-5/27.02.2017 г. в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни 
части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017 г.”.

Комисията установи, че отговорът на участника е получен в определения в 
Протокол № 3/18.04.2017 г. срок от 4 (четири) работни дни. Протокол № 3/18.04.2017 г. е 
публикуван на 26.04.2017 г. в раздела на поръчката на Профила на купувача на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и е изпратен същия ден до участниците в процедурата с писма, 
подписани с електронен подпис, на електронните им пощи, посочени на опаковките им.

Председателят на комисията отвори опаковката, в която се съдържа писмо от г-н 
Митко Керанов, упълномощеният представител на участника „Симекс-Транс” ЕООД.
С писмото участникът представя следното:

1. За обособена позиция № 1: Оригинал на пълномощно от производителя-фирма 
Файгле Кунстщофе ГмбХ (Faigle KunstStoffe GmbH), Австрия за участника „Симекс- 
Транс” ЕООД, гр. Пловдив с превод на български език -  общо 2 листа.

2. За обособена позиция № 2: Заверено копие на горепосоченото пълномощно с 
превод на български език -  общо 2 листа.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническите предложения на 
участника „Симекс-Транс” ЕООД за обособени позиции № 1 и № 2 отговарят на 
предварително обявените изисквания на Възложителя.

Съдържанието на горепосоченото пълномощно е идентично с предоставеното в 
оферта вх. № 01-23-2-5/27.02.2017 г„ и се отнася за публичното състезание по Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт 
на планираните вагони през 2017 г.” за:

- обособена позиция № 1 -  Доставка на 440 броя вложки за централен лагер, вид -
I за талига БТ-6;

- обособена позиция № 2 -  Доставка на 70 броя вложки за централен лагер, вид -
II за талига БТ-6.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, 
във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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Въз основа на извършените действия и направените констатации, комисията 
допуска участника „Симекс-Транс“ ЕООД до етапа на отваряне на пликове „Предлагани 
ценови параметри” за обособени позиции № 1 и № 2 и съответното разглеждане на 
ценовите предложения.

Комисията реши заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите предложения 
на допуснатите участници в процедурата да се проведе на 04.05.2017 г. от 10:00 часа, в 
сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван 
Вазов” № 3, за което на основание чл.57, ал.З от ППЗОП, ще бъде публикувано съобщение 
на Профила на купувача на дружеството в самостоятелния раздел на настоящата 
обществена поръчка -  http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chast- 
za-taliga-bt-6-za-remont-na-planiranite-vagoni-prez-2017-godina.html.

Настоящият протокол се състои от 2 (две) страници, изготви се и се подписа от 
всички членове на комисията в един екземпляр.
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