
П Р О Т О К О Л  № 5

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл. 103, ал.1 
от ЗОП със Заповеди № 01-01-435/05.12.2017 г. и № 01-01-81/23.02.2018 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 скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А 16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, делима на 16 
обособени позиции, открита с Решение № 21/13.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с 
УНП: 01558-2017-00021.

В заседание на 13.03.2018 г. от 14:00 часа, комисията започна своята работа съгласно 
раздел VIII от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), в състав:

1. Председател: инж.
Товарни превози” ЕООД и н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  н а  о с н . Чл .2 о т  

Членове: ЗЗЛД' във BPl ЧлЛ2' АЛ-5 отзоп
2 . , ~  ~  

превози” ЕООД, на мястото на основния член ' поради прекратяване на
трудовото й правоотношение с „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД;

3 .

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

Протокол № 4 от работата на комисията е публикуван на 26.02.2018 г. в раздела на 
поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. В същият ден Протокол 
№ 4 е изпратен на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон, с писмо с per. № 01-25-11-14/26.02.2018 г., на съответната 
електронна поща, посочена на опаковката на предоставената от участника оферта.

След изтичане на срока (08.03.2018 г.), комисията се събра да разгледа представеното от 
участника.

Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД е постъпила 
запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка от „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” 
ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон -  опаковка с per. № 01- 
23-11-15/02.03.2018 г., 11:01 часа.

Комисията пристъпи към разглеждане на подадени от участника разяснения по 
документите, изискани на основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП, както следва:

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” 
ООД, Р.ЧЕХИЯ ЧРЕЗ „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” КЛОН 
ДОКУМЕНТИ:

Участникът е представил опаковка с надпис: „Разяснение по документи към оферта с вх.№ 
01-23-11-5/04.12.2017 г. в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А 16 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ -
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Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 
7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 и № 16, съдържаща следното:

1. Писмо от упълномощения представител на участника;
2. Оригинал на Техническа спецификация на чешки език с приложен превод на български 

език. Предоставената Техническа спецификация за всяка една обособена позиция съответства на 
Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към документацията) по 
артикулните/каталожни номера на резервните части и е заверена за производство и доставка през 
2017/2018 год., за обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, 
№ 13, № 14, № 15 и № 16, заверени за производство и доставка през 2017/2018 год. с оригинален 
подпис и печат;

3. Оригинали на документите за обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, 
№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 и № 16, както следва:

3.1. Декларация, издадена от представляващия участника инж. Пьотр Торхан. Съгласно 
документа, предлаганите от участника за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" 
(тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и 
тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", са произведени и съответстват по предназначение, технически 
параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части от каталога на „HaslerRail“ 
AG, Берн, Швейцария;

3.2. Декларация за съответствие, издадена на английски език от производителя Престрейд CZ 
ООД, с приложен превод на български език. Съгласно документа, производителят декларира 
пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, надеждността, 
габаритните и монтажните размери на продуктите му, както и че същите са предназначени за 
тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А 16 и А28 и тахометри 
„Хаслер“ произведени след 1970 г.

Във връзка с горното комисията констатира следното:
В изпълнение на изискванията, заложени в т.3.2.4 от раздел III „Указания към участниците 

за подготовка на офертата, участникът „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ е 
представил:

- Техническа спецификация с артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни 
части за обособени позиции от №1 до №16 от поръчката, заверена от производителя за 
производство и доставка през 2017/2018 година;

- декларация за съответствие от участника, с която се декларира, че предлаганите резервни 
части за скоростомери „Хаслер” за обособени позиции от №1 до № 16 съответстват по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
и отговарят на изискванията на възложителя;

- декларация от производителя за пълното съответствие на произвежданите от него продукти 
по отношение на технически характеристики, материал, функции, надеждност, габаритни и 
монтажни размери, както и че те са предназначени за тахографи тип RT9 и RT12,3a 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А 28 и тахомери „Хаслер”.

Видно е от съдържанието на горепосочените документи, че те се отнасят за всички 
артикули по обособени позиции от № 1 до №16 от поръчката. Оригиналите на тези три 
документа са представени от участника по първата обособена позиция, а по останалите 
позиции от №2 до №16 същите документи са приложени във вид на заверени от участника 
копия.

Следователно, в офертата на участника по позиции от №2 до №16 няма непредставени 
документи, нито са налице документи, неотговарящи на изисквания на възложителя. В 
настоящия случай участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, 
но някои от тях (по т.3.2.4. от раздел III „Указания към участниците”) не са били в указаната 
форма, т.е са представени във вид на заверени копия. Оригиналите обаче на същите
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документи са налични в подадената от участника оферта, тъй като са приложени по 
позиция № 1.

Предвид горното се налага изводът, че в офертата на участника по позиции от №2 до №16 
няма липсващи документи, тъй като всички изискуеми документи са налични. Поради това 
допълнително представените документи /които са оригинали/ фактически не се различават 
по съдържание от първоначално представените /които на практика са същите документи, 
но във вид на копия/. В този смисъл допълнителните документи не носят нова информация 
и не променят техническото предложение на участника по позиции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, 
№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 и № 16.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че техническите предложения на 
участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон за изпълнение на за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 и № 16 отговарят на 
предварително обявените изисквания на Възложителя.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, комисията 
допуска до етапа на отваряне и разглеждане на пликове „Предлагани ценови параметри” 
следните участници:

- „Симекс-Транс” ЕООД - за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, 
№ 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15;

- „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон - за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, 
№ 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 и № 16.

Комисията реши заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 
допуснатите участници в процедурата да се проведе на 27.03.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, находя ща 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-rezeivni-chasti-za-hasler-bdz-cargo-2017.html.

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, изготви се и се подписа от всички 
членове на комисията в един екземпляр.

Приложения:
1. 1 /един/ брой декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

л / J
Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.З от ЗОП

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
1..................

\
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