
 
 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л      № 1 
 

Днес 05.05.2016 г. в 09:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД – 

София, ул. ”Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 191/05.05.2016 год. на 

Управителя на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД за провеждане на открита процедура по 

ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип 

RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели 

„ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 

2016 година”, делим на 31 обособени позиции и публикувана в регистъра на АОП под 

уникален № 01558-2016-0007, се събра назначената, с горецитираната заповед, комисия в 

състав: 

Председател: инж. Катя Стоянова –  Главен експерт, ППОП в отдел „Обществени 

поръчки и проекти” при „БДЖ – Товарни превози” ЕООД;     

Членове: 

1. Тодорка Арнаудова – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД; 

2. инж. Божидар Минев  – Главен експерт, ремонт на локомотиви в отдел „Ремонт на 

локомотиви”, дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД, на мястото на основния член инж. Венцислав Славков,  Ръководител отдел 

„Ремонт на локомотиви”, дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД, отсъстващ поради ползване на платен годишен отпуск; 

3. инж. Румен Луканов – Главен експерт, ремонт на локомотиви в отдел „Ремонт на 

локомотиви”, дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД; 

4. Иван Петков – Старши счетоводител, заплати в отдел „Счетоводство”, дирекция 

„Финанси и администрация” при  „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

 

Председателят на комисията представи списъка с участниците и постъпилите оферти 

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

входящи номера, дата и час, а именно: 

1. „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Освобождение” № 3, к-с SPS-

офис 323 – оферта за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 с вх. № 02-30-32/04.05.2016 год., 11:10 

часа; 

2. „БИ-ПАУЪР” АД, гр. София 1408, ул. „Янко Забунов” № 3, вх. А, ет. 1 – 

оферта за обособени позиции от 1 ÷ до 31 с вх. № 02-30-34/04.05.2016 год., 15:13 часа; 

3. „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон, гр. София -1407, ул. „Вискяр планина” № 8, ет. 1 - оферта 

за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31 с вх. № 02-30-35/04.05.2016 год., 15:55 часа. 

 

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

оферти за участие – 04.05.2016 г., 16:30 часа. 

На заседанието на комисията  за извършване на действията по чл. 68, ал.4 и ал. 5 от 

ЗОП  присъстваха упълномощени представители на следните участници: 

– „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон, се представлява от г-жа Миглена Стамболиева с 

нотариално заверено пълномощно рег. № 0-18/2016 от 22.04.2016 г. по описа на Милан 

Кучера – нотариус в Хрудим. Представеното пълномощно е заверено от пълномощника 

копие. 

– „БИ-ПАУЪР” АД се представлява от г-н Константин Георгиев с оригинално 

пълномощно, с което г-жа Наташа Нешева, управител на „БИ-ПАУЪР” АД го 

упълномощава, във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 



 
 

скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия 

подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 година”, да представлява 

дружеството при разглеждане на документи по горецитираната процедура. 

Горепосочените пълномощни са приложени към настоящия протокол.  

Присъствието си представителите на участниците удостовериха със собственоръчно 

положени подписи в списъка на лицата, присъствали при действията на комисията по чл. 

68, ал. 3, приложен към настоящия протокол.  

След запознаване със списъка с участниците 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. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване в деловодството на “БДЖ-Товарни превози” EООД. Хронологията на завеждане 

на офертите в деловодството, е както следва: 

 

1. „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД, – оферта с вх. № 02-30-32/04.05.2016 год., 11:10 часа 

за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

При отваряне на плика с офертата, комисията констатира наличието на шестдесет и 

три отделни запечатани, непрозрачни плика, надписани, както следва: 

-   Плик № 1 - „Документи за подбор”; 

-  Пликове № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции 

№№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31; 

-  Пликове № 3 - „Предлагана цена” за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисият, и 

упълномощеният представител на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез 

„ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон г-жа Миглена Стамболиева  подписаха 

пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.  

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП,  председателят на комисията отвори пликове 

№ 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции №№: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31. Трима членове на комисията и упълномощеният представител на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон г-

жа Миглена Стамболиева  подписаха документите, съдържащи се в пликове № 2 обособени 

позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.  

Комисията оповести документите, които той съдържа и провери съответствието на 

наличните в плика документи с приложения от участника списък на документите. 

Комисията констатира, че представените документи в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, отговарят на приложения списък, с изключение на това, че в списъка не е посочен 

компакт диска (CD), съдържащ се в папката с документи в Плик № 1 „Документи за 

подбор”. 

 

2. „БИ-ПАУЪР” АД – оферта с вх. № 02-30-34/04.05.2016 год., 15:13 часа, за 

обособени позиции от 1 ÷ до 31; 

При отваряне на плика с офертата, комисията констатира наличието на шестдесет и 

три отделни запечатани, непрозрачни плика, надписани, както следва: 

- Плик № 1 - „Документи за подбор”; 
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-  Пликове № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции 

№№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 

-   Пликове № 3 - „Предлагана цена” за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията, и 

упълномощеният представител на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез 

„ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон г-жа Миглена Стамболиева  подписаха 

пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.  

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП,  председателят на комисията отвори пликове 

№ 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции №№: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31. Трима членове на комисията и упълномощеният представител на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон г-

жа Миглена Стамболиева  подписаха документите, съдържащи се в пликове № 2 за 

обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

Председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.  

Комисията оповести документите, които той съдържа, и провери съответствието на 

наличните в плика документи с приложения от участника списък на документите. 

Комисията констатира, че представените документи в плик № 1, с надпис „Документи за 

подбор”, отговарят на приложения списък, с изключение на това, че в списъка не е посочен 

DVD-R, съдържащ се в папката с документи в Плик № 1 „Документи за подбор”. 

 

3. „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон - оферта с вх. № 02-30-35/04.05.2016 год., 15:55 часа, 

за следните обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 29, 30, 31; 

 При отваряне на плика с офертата, комисията констатира наличието на четиридесет 

и пет отделни запечатани, непрозрачни плика, надписани, както следва: 

-  Плик № 1 - „Документи за подбор”; 

-  Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции 

№№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31; 

-  Плик № 3 - „Предлагана цена” за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 

15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31; 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, председателят на комисията предложи 

на упълномощения представител на „БИ-ПАУЪР” АД г-н Константин Георгиев да подпише 

пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” и документите, съдържащи се в Пликове № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” за съответните обособени позиции от офертата 

на участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон, но същият отказа. 

В изпълнение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията подписаха 

пликове № 3 с надпис „Предлагана цена” за следните обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31.  

В изпълнение на чл. 68, ал. 5 от ЗОП,  председателят на комисията отвори пликове 

№ 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции №№: 1, 2, 

3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. Трима членове на 

комисията подписаха документите, съдържащи се в пликове № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31.  

Председателят на комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.  

Комисията оповести документите, които той съдържа, и провери съответствието на 

наличните в плика документи с приложения от участника списък на документите. 



 
 

Комисията констатира, че представените документи в плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор”, отговарят на приложения списък. 

 След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията, за което обстоятелство председателят на комисията уведоми 

присъстващите представители на участниците: „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, 

Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон и  „БИ-ПАУЪР” АД, и 

същите лица напуснаха заседанието. 

 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 

ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР: 

1. „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД 
Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от документацията за участие, е следвало да бъдат 

представени в плик № 1 „Документи за подбор”. В представянето на участника, същият е 

заявил, че няма да ползва подизпълнители. 

Комисията разгледа подробно представените от участника в Плик №1 документи и 

констатира, че участникът е представил пълномощно, съгласно което „ХаслерРейл” АД  

(HaslerRail AG) е упълномощил „Симекс–Транс” ЕООД да предлага и извършва доставка на 

резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери 

А16 и А28, и тахопреобразуватели "Хаслер" /произведени след 1970 г./ за производство и 

доставка през 2016/2017 год.  

Представеният от участника документ не отговаря на изискването на Възложителя, 

посочено в т. 2.9.2, раздел III „Съдържание на офертата за участие” и т.2 от ІІІ.2.3) 

„Технически възможности” от Обявлението за обществена поръчка от приложените към 

документацията „Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към 

участниците за подготовка на офертата”. Същото представлява цветно фотокопие, 

придружено с превод на български език. Възложителят е поставил изискване за формата на 

документа – оригинал или нотариално заверен препис.  

С оглед гореизложеното и  на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията 

определя в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия 

протокол, участникът да представи оригинал или нотариално заверен препис на 

пълномощно, издадено от  ХаслерРейл АД, с което „Симекс–Транс” ЕООД е 

упълномощено да предлага и извършва доставка на резервни части, предназначени за 

тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и А28, и 

тахопреобразуватели "Хаслер" /произведени след 1970 г./ за производство и доставка 

през 2016/2017 год. 

 

2. „БИ-ПАУЪР” АД 

Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от документацията за участие, е следвало да бъдат 

представени в плик № 1 „Документи за подбор”. В представянето на участника, същият е 

заявил, че няма да ползва подизпълнители. 

Комисията разгледа подробно представените от участника в Плик №1 документи и 

констатира, че участникът е представил цветно фотокопие на сертификат CH-36086 за 

наличие на внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 

с обхват „Development, Production, Sales and Refurbishment of „on board vehicle control and 

safety systems” (Speed measuring, indicators, data acquisition and recording systems)”, издаден 

на английски език на името на HaslerRail AG от акредитирана сертификационна 

организация IQNET, със срок на валидност до 13.06.2018 год.  

Представеният документ не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно: 

- не е заверен съгласно т.1, раздел V ”Изисквания към документите” от приложените 

към документацията „Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към 

участниците за подготовка на офертата” със заверка  с гриф „Вярно с оригинала”, и подпис 

на представляващия участника и мокър печат на участника. 



 
 

- не е приложен превод на български език на горепосочения документ, съгласно т.4, раздел 

V ”Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие в 

открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата”. 

С оглед гореизложеното и  на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията определя  

в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, 

участникът „БИ-ПАУЪР” АД да представи сертификат CH-36086 в съответствие с т.1 

и т.4, раздел V ”Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие в открита процедура по ЗОП и указания към участниците за 

подготовка на офертата”, заверен с гриф „Вярно с оригинала”, и подпис на 

представляващия участника и мокър печат на участника и в превод на български 

език.  

 

3. „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон; 

Комисията установи, че участникът е представил всички документи, които съгласно 

изискванията на Възложителя от документацията за участие, е следвало да бъдат 

представени в плик № 1 „Документи за подбор”. В представянето на участника, същият е 

заявил, че няма да ползва подизпълнители. Предоставените в плика документи, които са на 

чешки език са придружени с официален превод на български език. Преводът е извършен от 

г-жа Мая Радичева от „Жени Романска - Солид - К” ЕТ. Агенцията за преводи е 

оторизирана от Министерството на външните работи на Република България и фигурира  в 

списъка на фирмите (акуализиран към 31.10.2014 год.), намиращ се на  

http://www.mfa.bg/uploads/files/Documents/KonsulskiUslugi/Tab31_10_2014.xls. 

Комисията разгледа подробно представените от участника в Плик №1 документи и 

констатира, че участникът е посочил в предоставения в Плик № 1 списък, озаглавен 

„Списък на документите, съдържащи се в офертата,” под т. 11.1.1 – „Препоръка за добро 

изпълнение /Референции – Сертификат за компетентност на доставчик, пореден № 244, 

„Ческе драхи” АД, Генерална дирекция, отдел Релсови превозни средства – 1 бр., заверен от 

завода производител, с официален превод на български език” и съответно е предоставил в 

плика Сертификат за компетентност на доставчик, издаден на чешки език от „Ческе драхи” 

АД. Цитираният документ е издаден на името на „Престрейд СЗ” ООД (PRESTRADE CZ 

s.r.o.). Изискването на Възложителя, посочено в т.2.9.1, раздел III. „Съдържание на 

офертата за участие” от приложените към документацията „Условия за участие в открита 

процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата” и т.1 от ІІІ.2.3) 

„Технически възможности” от Обявлението за обществена поръчка, е за представяне на 

доказателство за извършена от участника  „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ 

доставка, под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. Предоставеният документ е заверен от PRESTRADE CZ s.r.o. и придружен с 

превод на български език. Дружеството „Ческе драхи” АД (České Dráhy a.s.) фигурира в 

предоставения от участника списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочена информация: предмет на доставка, стойност, дата на 

изпълнение и получатели, но не е участник в настоящата обществена поръчка. 

С оглед гореизложеното и  на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията определя  

в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на настоящия протокол, 

участникът „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД 

ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон следва да представи доказателство за 

извършената от участника доставка, което се предоставя под формата на 

удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка на доставките на участника 

или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката, съгласно т. т.2.9.1, раздел III. „Съдържание 

на офертата за участие” от приложените към документацията „Условия за участие в 

открита процедура по ЗОП и указания към участниците за подготовка на офертата” и 

т.1 от ІІІ.2.3) „Технически възможности” от Обявлението за обществена поръчка.  

 



 
 

Комисията реши да направи запитване до HaslerRail AG и Prestrade CZ s.r.o. 

относно достоверността на оторизацията на горепосочените участници.  

Допълнително изисканите документи следва да бъдат представени в запечатан 

непрозрачен плик от участниците или от упълномощени от тях представители, лично 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.    

       На плика да бъде отбелязана  следната информация: 

- Участник: ........, адрес , телефон и факс за кореспонденция; 

- Текст: Допълнително представяне на документи към оферта с вх. № 02-30-....../04.05.2016 

год. в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

резервни части за скоростомери „ХАСЛЕР” (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 

скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия 

подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2016 година”. 

 

  На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, комисията определя в срок до 5/пет/ работни 

дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, в който участниците 

следва да представят изрично посочените в него документи.  

        На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията изпраща копие от протокола на 

участниците в процедурата и се публикува в Профила на купувача, раздела на 

обществената поръчка. 

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

членове на комисията. 
 

Приложения:  

1. Списък на участниците в процедурата; 

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

3. Списък на присъстващите представители на участниците; 

4. 2 /два/ броя пълномощни на упълномощени представители на участниците. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………. /инж. Катя Стоянова/ 
 

ЧЛЕНОВЕ:  

         1. …………………. /Тодорка Арнаудова/ 

 

         2. …………………. /инж. Божидар Минев/ 

 

       3................................./инж. Румен Луканов/ 

 

       4................................../Иван Петков/ 

 

 

 

 

 

 
Подписите в настоящият документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на лични 

данни във връзка с чл.22б, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 

 


