
П Р О Т О К О Л № 1
по чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, ал.1 от 
ЗОИ със Заповед № 01-01 -402/04.12.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
натоварена със задача за извършване на подбора на получените заявления на кандидатите и 
разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите на участниците в 
обществена поръчка -  процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с 
предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД през 2018 година”, открита с Решение № 19/01.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД, публикувана на 05.11.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под уникален номер 01558-2018-0019 и на 03.11.2018 г. в Официалния вестник на 
Европействия съюз с референтен номер: 2018/S 212-487107.

I. На публично заседание на 04.12.2018 г. от 10:00 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: Главен експерт, ППОП в отдел „Обществени поръчки и
проекти" на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

Членове:
2. - Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни превози” 

ЕООД;
3. -  Ръководител отдел „Експлоатация на товарни вагони“ в дирекция 

„Експлоатация“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;
4. -  Главен експерт в отдел „Ремонт на товарни вагони“ в дирекция „Ремонт на 

локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;
5. , -  Старши счетоводител в отдел „Счетоводство“, дирекция „Финанси и

администрация“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

Председателят на комисията представи на членовете на комисията протокол (ведно с 
регистрираните в деловодството заявления), подписан между него и представител на 
деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. След запознаване с протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, комисията констатира, че в определения краен срок за получаване на заявления (16:45 
часа на 03.12.2018 г.), в деловодството са получени заявления от следните кандидати, както следва:

- „КОЛОВАГ“ АД със заявление с per. № 01-27-8-3/30.11.2018 г., 08:36 ч., за обособени 
позиции № 1 и № 9.

- „ТРАКЦИЯ“ АД със заявление с per. № 01-27-8-4/30.11.2018 г., 10:09 ч„ за обособени 
позиции № 2, № 4, № 5 и № 8.

- „РЕМОТЕКС М“ ООД със заявление с per. № 01-27-8-5/03.12.2018 г., 12:45 ч., за 
обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

- „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със заявление с per. № 01 -27-8-6/03.12.2018 г., 12:49 ч., за 
обособени позиции № 3, № 4, № 5̂  № 6, № 7, № 8 и № 9.

- „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД със заявление с per. № 01 -27-8-7/03.12.2018 г., 12:59 ч., за 
обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

В изпълнение на изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия 
протокол.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във вр. е чл.42, ал.5
от ЗОП



На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на заявленията на 
кандидатите в обществената поръчка с горецитирания предмет не присъстваха представители на 
горепосочените кандидати, както и на средствата за масово осведомяване.

При проверка на опаковките, съдържащи заявленията на кандидатите, комисията 
констатира, че заявленията отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия, 
т.е. заявленията са подадени в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, като върху 
съответната опаковка са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на заявлението, 
наименование на поръчката и данни за кандидата.

II. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките със заявленията по реда на 
тяхното постъпване в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, както следва:

11.1. „КОЛОВАГ“ АД:
Опаковката съдържа папка с документи, представляващи информация за личното 

състояние на кандидата и съответствието му с критериите за подбор, както следва:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  оригинал, 1 лист;
2. Заявление -  оригинал, 2 листа;
3. CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП);
4. Нотариално заверено пълномощно № по описа на

нотариус в район PC Пазарджик, с per. № 154 на Нотариалната камара -  оригинал, 1 лист, 
двустранно.

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 
констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

11.2. „ТРАКЦИЯ“ АД:
Опаковката съдържа папка с документи, представляващи информация за личното 

състояние на кандидата и съответствието му с критериите за подбор, както следва:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  оригинал, 1 лист;
2. Заявление -  оригинал, 2 листа;
3. CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП);
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 

констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

IL3. „РЕМОТЕКС М“ ООД:
Опаковката съдържа 3 папки с документи, представляващи информация за личното 

състояние на кандидата и съответствието му с критериите за подбор, както следва:
А. За обособена позиция № 6: „Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни 

вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите , описани пономерно в Приложение № 
1- 6” :

1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  оригинал, 2 листа;
2. Заявление -  оригинал, 2 листа;
3. CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП);
4. Сертификат за функция поддръжка, номер BG/32/0017/0003. Издаден от Изпълнителна 

агенция „Железопътна администрация“ -  заверено от представляващите кандидата копие, 1 лист;
5. Списък по чл.64, ал. 1, т.2 от ЗОП (оригинал, 1 лист) с приложени 4 удостоверения 

(заверени от представляващите кандидата копия, общо 4 листа);
6. Сертификат № BG14/91319, удостоверяващ, че системата за управление на качеството на 

кандидата е одобрена от „СЖС България“ ЕООД в съответствие със следните стандарти: ISO 
9001:2015, с обхват: „Дейности по ремонтно-възстановителни работи с пълен цикъл на
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производство -  леене, коване, термична обработка, механична обработка, финишна обработка и 
заваръчни конструкции, проектиране, производство, ремонт, монтаж, продажба на ел.машини и 
съоръжения, товарни вагони, подемно-транспортни средства, редуктори, ролки, барабани и 
свързващи елементи за гумено лентови транспортьори, възли, агрегати, съоръжения за тежко 
минно оборудване и резервни части за минната промишленост, енергетиката, железопътния 
транспорт, тежкото машиностроене, циментовата промишленост, металургията, корабостроенето и 
инженеринговите дейности в тези области.“ и с валидност до 03.11.2020 г. -  копие, заверено от 
представляващите кандидата- 1 лист;

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 
констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

Б. За обособена позиция № 7: „Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни 
вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите , описани пономерно в Приложение № 
1-7”:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  оригинал, 2 листа;
2. Заявление -  оригинал, 2 листа;
3. CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП);
4. Сертификат за функция поддръжка, номер BG/32/0017/0003. Издаден от Изпълнителна 

агенция „Железопътна администрация“ -  заверено от представляващите кандидата копие, 1 лист;
5. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП (оригинал, 1 лист) с приложени 4 удостоверения 

(заверени от представляващите кандидата копия, общо 4 листа);
6. Сертификат № BG14/91319, удостоверяващ, че системата за управление на качеството на 

кандидата е одобрена от „СЖС България“ ЕООД в съответствие със следните стандарти: ISO 
9001:2015, с обхват: „Дейности по ремонтно-възстановителни работи с пълен цикъл на 
производство -  леене, коване, термична обработка, механична обработка, финишна обработка и 
заваръчни конструкции, проектиране, производство, ремонт, монтаж, продажба на ел.машини и 
съоръжения, товарни вагони, подемно-транспортни средства, редуктори, ролки, барабани и 
свързващи елементи за гумено лентови транспортьори, възли, агрегати, съоръжения за тежко 
минно оборудване и резервни части за минната промишленост, енергетиката, железопътния 
транспорт, тежкото машиностроене, циментовата промишленост, металургията, корабостроенето и 
инженеринговите дейности в тези области.“ и с валидност до 03.11.2020 г. -  заверено от 
представляващите кандидата копие, 1 лист;

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 
констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

В. За обособена позиция № 8: „Среден (заводски) ремонт до 50 броя открити товарни 
вагона тип „Eaos” (серия 540..) с ресурс на колоосите , описани пономерно в Приложение № 
1- 8” :

1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  оригинал, 2 листа;
2. Заявление -  оригинал, 2 листа;
3. CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП);
4. Сертификат за функция поддръжка, номер BG/32/0017/0003. Издаден от Изпълнителна 

агенция „Железопътна администрация“ -  заверено от представляващите кандидата копие, 1 лист;
5. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП (оригинал, 1 лист) с приложени 4 удостоверения 

(заверени от представляващите кандидата копия, общо 4 листа);
6. Сертификат № BG14/91319, удостоверяващ, че системата за управление на качеството на 

кандидата е одобрена от „СЖС България“ ЕООД в съответствие със следните стандарти: ISO 
9001:2015, с обхват: „Дейности по ремонтно-възстановителни работи с пълен цикъл на 
производство -  леене, коване, термична обработка, механична обработка, финишна обработка и 
заваръчни конструкции, проектиране, производство, ремонт, монтаж, продажба на ел.машини и
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съоръжения, товарни вагони, подемно-транспортни средства, редуктори, ролки, барабани и 
свързващи елементи за гумено лентови транспортьори, възли, агрегати, съоръжения за тежко 
минно оборудване и резервни части за минната промишленост, енергетиката, железопътния 
транспорт, тежкото машиностроене, циментовата промишленост, металургията, корабостроенето и 
инженеринговите дейности в тези области.“ и с валидност до 03.11.2020 г. -  заверено от 
представляващите кандидата копие, 1 лист;

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 
констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

11.4. „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Опаковката съдържа документи, представляващи информация за личното състояние 

на кандидата и съответствието му с критериите за подбор, както следва:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  (оригинал, 1 лист);
2. Заявление -  (оригинал, 2 листа);
3. 2 бр. CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП).
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 

констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

11.5. „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД:
Опаковката съдържа папка с документи, представляващи информация за личното 

състояние на кандидата и съответствието му с критериите за подбор, както следва:
4. Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението -  (оригинал, 1 лист);
5. Заявление -  (оригинал, 2 листа);
6. CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП).
В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката и 

констатира, че е налице съответствие на документите, посочени в „Опис на представените 
документи, съдържащи се в заявлението“ с тези, съдържащи се в папката.

След извършване на горепосочените действия в 10:30 часа на 04.12.2018 г. приключи 
публичната част от заседанието на комисията.

В периода от 04.12.2018 г. до 28.12.2018 г., комисията разгледа документите в 
представените от кандидатите заявления.

III. Разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

III.I. „КОЛОВАГ“ АД:
При разглеждане на предоставените документи, комисията констатира следното:
Кандидатът е представил CD с еЕЕДОП във формат .pdf, съдържащ информация за личното 

състояние и за критериите за подбор. Електронният документ е подписан цифрово от Емил 
Йончев (представляващ кандидата и председател на Управителния съвет на „КОЛОВАЕ“

АД), Николай Папазов, Ееорги Манов, Борис Бадев и Емил .......... Йончев (членове на
Управителния съвет на „КОЛОВАЕ“ АД). Комисията извърши проверка на електронната страница 
на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” към Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщения (ИА ЖА към МТИТС) и установи, че кандидатът 
притежава Сертификат за функция поддръжка с номер BG/32/0017/0001.

Във връзка с гореизложеното и след като подробно разглеждане на съдържанието на 
еЕЕДОП, комисията констатира, че кандидатът „КОЛОВАЕ“ АД отговаря на изискванията на

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5
от ЗОП
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възложителя по отношение на лично състояние и критериите за подбор за обособени позиции № 
1 и № 9.

111.2, „ТРАКЦИЯ“ АД:
При разглеждане на предоставените документи, комисията констатира следното:
Кандидатът е представил CD с еЕЕДОП във формат .pdf, съдържащ информация за личното 

състояние и за критериите за подбор. Електронният документ е подписан цифрово от Стефан 
Гердев, Илиян Николов и Маргарита Христова (представляващ кандидата и членове на Съвета на 
директорите на „ТРАКЦИЯ“ АД). Комисията извърши проверка на електронната страница на ИА 
ЖА към МТИТС и установи, че кандидатът притежава Сертификат за функция поддръжка с номер 
BG/32/0016/0002.

Във връзка с гореизложеното и след като подробно разглеждане на съдържанието на 
еЕЕДОП, комисията констатира, че кандидатът „ТРАКЦИЯ“ АД отговаря на изискванията на 
възложителя по отношение на лично състояние и критериите за подбор за обособени позиции № 
2, № 3, № 4 и № 8.

111.3, „РЕМОТЕКС М“ ООД:
При разглеждане на предоставените документи, комисията констатира следното:
Кандидатът е представил за всяка от обособените позиции № 6, № 7 и № 8 CD с еЕЕДОП 

във формати .xml и .pdf, съдържащи информация за личното състояние и за критериите за подбор. 
Електронният документ в pdf формат е подписан цифрово от Неделчо Бонев и Александър 
Стефанов (представляващи заедно кандидата). Комисията извърши проверка на електронната 
страница на ИА ЖА към МТИТС и установи, че кандидатът притежава Сертификат за функция 
поддръжка с номер BG/32/0017/0003.

При направена справка на електронната страница на относно статуса на „РЕМОТЕКС М“ 
ООД, с ЕИК 203208745, комисията констатира, че като сътружници са вписани „МИНСТРОЙ 
ХОЛДИНГ'" АД и „УниГио“ ЕООД. При разглеждане на актуалния учредителен акт от 20.12.2018 
г., публикуван на посочената електронна страница, съгласно чл. 13, б. а всеки съдружник има 
право да участва в управлението на дружеството, с оглед на което посочените съдружници попадат 
в хипотезата на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, тъй като същите са лица със статут, който им 
посволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, 
валиден за представляващите го лица, членова на управителните или надзорните органи.

С оглед на изложеното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията изисква от 
кандидата да представи нов електронен ЕЕДОП, подписан от всички лица по чл. 40 от 
ППЗОП.

111.3, „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:
При разглеждане на предоставените документи, комисията констатира следното:
Кандидатът е представил 1 бр. CD с еЕЕДОП във формат .pdf, съдържащ информация за 

личното състояние и за критериите за подбор за кандидата „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и 1 бр. 
CD с еЕЕДОП във формат .pdf, съдържащ информация за личното състояние и за критериите за 
подбор за подизпълнителя ZELVOZ 026 OOD.

След направена справка в Търговския регистър бе установено, че лицето, чийто електронен 
подпис е положен на PDF формата, на представения диск с еЕЕДОП, на дружеството 
„ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е г-н Младен Добрев, в качеството му на управител и едноличен 
собственик на капитала. Видно от еЕЕДОП на кандидата „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 
дружеството ZELVOZ 026 OOD е подизпълнител за извършване ремонта на колоосите с подмяна 
на елементи, за обособени позиции № 3, № 4, № 5 и № 9, като часта, която следва да извърши е 
15% от поръчката.

Комисията извърши проверка на електронната страница на ИА ЖА към МТИТС и установи, 
че кандидатът „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е сертифициран за функция поддръжка с номер
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BG/32/0018/0001.
Предоставеният еЕЕДОП на подизпълнителя ZELVOZ 026 OOD е подписан цифрово 

от Наташа Живковия и същата е посочена като управител на подизпълнителя. При 
направена справка в електронната страница на Агенцията за търговски регистри за 
стопанските обекти в Република Сърбия (www.apr.gov.rs) относно статуса на 
подизпълнителя ZELOZ 026 OOD, с ЕИК 21303283, комисията констатира, че в полето 
законен представител е вписан Светозар Бугарин изпълняващ длъжността директор, който 
може да представлява самостоятелно дружеството, а в полето други представители е 
посочена Наташа Живковия и също може да го представлява самостоятелно.

С оглед на това, че комисията не може да прецени кои са задължените лица на 
подизпълнителя ZELVOZ 026 OOD по смисъла на чл.54, ал.2 и ал.З, във връзка с чл.44, ал.1 
и чл.40 от ППЗОП кандидатът следва да представи списък на всички задължени лица на 
подизпълнителя по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат и съответно 
нов еЕЕДОП, подписан от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП.

Съгласно т. 5.2, раздел III от Указанията за подготовка на заявление за 
предварителен подбор и на първоначална оферта (наричани за по-кратко Указанията), 
подизпълнителят следва да отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и 
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 
от процедурата. Предвид обстоятелството, че съгласно т. 3.1, раздел III от Указанията, под 
сходни с предмета на обществената поръчка се разбира изпълнен среден ремонт на товарни 
вагони, конструктивно близки на посочените в предмета на обществената поръчка, 
подизпълнителят не следва да декларира в еЕЕДОП изпълнени услуги, идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка, тъй като същият ще изпълнява дейност 
(ремонт на колооси чрез преокомплектоване), която съгласно нормативните документи не е 
част от средния ремонт.

Дружеството ZELVOZ 026 OOD участва като подизпълнител за обособени позиции № 3, № 
4, № 5 и № 9. В своя еЕЕДОП, подизпълнителят е декларирал, че разполага с оборудване за 
преокомплектовка на колооси с нови колела и го е описал, но комисията не може да прецени дали 
същият има изготвени технически условия за извършването й и дали е сертифициран за ремонт на 
колооси с подмяна на елементи по условията на VPI или еквивалент.

В съответствие с изискването по т.3.6, раздел IV от указанията, подизпълнителят 
следва да декларира съответствието си с горепосоченото в Част IV: „Критерии за подбор“, 
Раздел В: „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване“ от еЕЕДОП, чрез попълване на оборудването, да декларира, че 
притежава изготвени технически условия за преокомплектоване на колооси с нови колела, в 
съответствие с „Общи технически условия (ОТУ 4 15/V) Ремонт на колооси чрез 
преокомплектоване” на Възложителя и да посочи нотифицирания орган или линка, от който 
е видно, че подизпълнителят е сертифициран за ремонт на колооси с подмяна на елементи по 
условията на VPI или еквивалент.

На основание чл.67, ал.6 от ЗОП, преди сключване на договора/ите подизпълнителят следва 
да представи заверено копие на валиден документ, съгласно които подизпълнителят е 
сертифициран за ремонт на колооси с подмяна па елементи по условията на VP1 или еквивалент и 
одобрени (заверено копие) или за одобрение (3 бр. в оригинал) от Възложителя технически 
условия за преокомплектовка на колооси с нови колела за товарни вагони, в съответствие с 
„Общи технически условия (ОТУ 4 15/V) Ремонт на колооси чрез преокомплектоване”  на 
Възложителя

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, кандидатът 
„ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД следва да представи следното:
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- списък на всички задължени лица на подизпълнителя ZELVOZ 026 OOD по смисъла 
на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат;

- нов еЕЕДОП на подизпълнителя ZELVOZ 026 OOD, съобразявайки се с направените от 
комисията констатации.

III.5. „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД:
При разглеждане на предоставените документи, комисията констатира следното:
Кандидатът е представил CD с еЕЕДОП във формат .pdf, съдържащ информация за личното 

състояние и за критериите за подбор подписан електронно от Михаил Иванов, в качеството му на 
управител и едноличен собственик на капитала. Комисията извърши проверка на електронната 
страница на ИА ЖА към МТИТС и установи, че кандидатът притежава Сертификат за функция 
поддръжка с номер BG/32/0016/0002.

Във връзка с гореизложеното и след подробно разглеждане на съдържанието на еЕЕДОП, 
комисията констатира, че кандидатът „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД отговаря на изискванията на 
възложителя по отношение на лично състояние и критериите за подбор за обособени позиции № 
6, № 7 и № 8.

С извършването на гореописаните действия, комисията приключи работата си.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия 

протокол кандидатите, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/нлн допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 
или заявления за участие.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията изпраща протокола на кандидатите в 
настоящата процедура в деня на публикуването му в Профила на купувача, в раздела на 
обществената поръчка: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост 
на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД през 2018 година”.

Настоящият протокол се състои от 7 (седем) страници, изготви се и се подписа от всички 
длъжностни лица в един екземпляр.

Приложения:
1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП;
2. Пет броя декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
3. Разпечатки от електронните страници на ИА ЖА към МТИТС, информационните 

технологии и съобщения, Търговския регистър към Агенцията по вписвания към Министерството 
на правосъдието и Агенция за търговските регистри за стопанските обекти в Република Сърбия;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2 ....................

3  .....................

4 .

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5
от ЗОП


