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П  Р  О  Т  О  К  О  Л      № 1 
 

На 05.11.2015 г. в 10:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД в гр. София, 

ул. ”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 523/05.11.2015 г. на Управителя на “БДЖ-

Товарни превози” ЕООД за провеждане на процедура на договаряне с обявление по ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за търговско измерване и 

дистанционно отчитане на електрическата енергия на борда на железопътните превозни 

средства, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД“, публикувана в регистъра на АОП 

под уникален № 01558-2015-0007 и в Официалния вестник на Европейския съюз под № 2015S 

196-355651, се събра назначената с горецитираната заповед, комисия в състав: 

Председател: инж. Катя Стоянова – Главен експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД; 

Основни членове: 
1. Мария Петрова – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД;                                                                   

2. инж.Андрей Катеринкин – Ръководител отдел „Енергийна ефективност” при „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД;  

3. инж.Димитър Тонев – Енергетик в отдел „Енергийна ефективност” при „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД;                                                               

4. инж. Божидар Минев – Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 

 

Председателят и членовете на комисията се явиха в определения ден и час за 

провеждане на заседанието на комисията.  

Председателят на комисията представи списъка с кандидатите и постъпилите 

заявления за участие, в запечатани, непрозрачни пликове, с видимо ненарушена цялост, с 

отбелязани входящи номера, дата и час, а именно: 

 1. „БАЛКАНТЕЛ” ООД, 1618 гр. София, бул. „Братя Бъкстон” № 68 – заявление с вх. 

№ 02-30-50/04.11.2015 г., 15:55 часа; 

 2. „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ” ЕООД, 1528 гр. София, ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 10, 

склад 27 – заявление с вх. № 02-30-51/04.11.2015 г., 16:09 часа. 

 Заявленията са подадени в рамките на посочения в обявлението срок за получаване на 

заявления за участие – 04.11.2015 г., 16:30 часа. 

На заседанието на комисията за извършване на действията по чл. 88, ал. 2 във вр. с чл. 

68, ал.3 от ЗОП  не присъстваха представители на кандидатите. 

След запознаване със списъка с кандидатите, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 35, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и за 

спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, които са приложени към настоящия 

протокол. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на заявленията по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на  “БДЖ-Товарни превози” EООД, както следва: 

 

1. „БАЛКАНТЕЛ” ООД – заявление с вх. № 02-30-50/04.11.2015 г., 15:55 часа; 

Председателят на комисията отвори плика със заявлението на кандидата 

„БАЛКАНТЕЛ” ООД.  

При оповестяване на съдържащите се в плика документи, Комисията констатира 

следните несъответствия с представения от кандидата списък на документи и информация, 

съдържащи се в заявлението, озаглавен от него “Съдържание на заявлението за участие, 

задължителни и допълнителни документи”: 

1) под № 1.9.3. от списъка кандидатът е посочил, че представя следния документ 

“LEM International SA, сертификати - ... и 6 стр. немски”, а представеният от него 

документ от стр. 000044 до стр. 000049 съгласно направената от кандидата 
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номерация, състоящ се от 6 страници, е двуезичен на немски и на английски 

език;  

2) кандидатът е представил в заявлението си, между стр. 000037 и стр. 000038 

съгласно направената от него номерация, оторизационно писмо в оригинал, 

изададено от „Би-Пауър” АД на дата 04.11.2015 г., без поставен от кандидата 

номер на страница, който оригинален документ не е посочен в представения от 

него списък. 

   

2.  „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ” ЕООД – заявление с вх. № 02-30-51/04.11.2015 г., 16:09 

часа. 

Председателят на комисията отвори плика със заявлението на кандидата „ПМ 

ЕЛЕКТРИКАЛ” ЕООД.  

При оповестяване на съдържащите се в плика документи, Комисията констатира 

следните несъответствия с представения от кандидата списък на документи и информация: 

1) под № 6.1. от списъка кандидатът е посочил, че представя следния документ 

“годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се 

изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен”, без да 

конкретизира дали представя ГФО в цялост или някоя от съставните му части, а е представил 

само една от съставните части на ГФО - счетоводен баланс на „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ” ЕООД, 

ЕИК 201257416 към 31.12.2014 г. 

 

Комисията реши да продължи с подробно разглеждане на представените от 

кандидатите „БАЛКАНТЕЛ” ООД и „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ” ЕООД в заявленията им за участие 

документи на следващо свое заседание, което да се проведе на 05.11.2015 г. от 14:00 часа. 

 

 Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и се подписа от всички 

членове на комисията. 
 

Приложения:  

1. Списък с  кандидатите  и представените заявления за участие в процедурата; 

2. 5 броя декларации по чл.35, ал. 3 от ЗОП. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /инж. Катя Стоянова/ 

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  

            1.                              /Мария Петрова/ 

  

            2.                              /инж.Андрей Катеринкин/ 

 

            3.                               /инж.Димитър Тонев/ 

        

       4.                              /инж. Божидар Минев/ 

 


