
П Р О Т О К О Л №1

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл. 103, ал.1 
от ЗОИ със Заповед № 01-01 -435/05.12.2017 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 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А 16 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тя го вия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, делима на 16 обособени позиции, открита с Решение № 
21/13Л 1.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в Регистъра на обществените 
поръчки към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2017-00021.

В публично заседание на 05.12.2017 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: __________  _ С д авен  експеот.ДПСШ в отдел „ОПП” пои „БДЖ -
Товарни превози” е о о д . Информацията е заличена на основание чл.2 

Основни членове: о т  ззлд, във воъзка с чл.42. ал.5 от ЗОП
2 .  " - Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни

превози” ЕООД;
3. ] -  Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви“, дирекция

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

Председателят на комисията представи на членовете на комисията протокол по чл.48, ал.6 
от ППЗОП (ведно с регистрираните в деловодството оферти), подписан между него и 
представител на деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Съгласно представените от 
председателя на комисията оферти и протокола за приемането им, комисията констатира 
следното:

Предоставените оферти са:
№ Участник Оферта (вх. № /дата/ час) за обособени 

позиции №
1. „Симекс-Транс” ЕООД, адрес: гр. 

Пловдив, бул. „Освобождение” № 3, 
к-с SPS-офис 323

оферта с per. № 01-23-11-4/30.11.2017 г., 
09:52 часа за обособени позиции № 1, № 
2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 
10, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15

2. „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” 
ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” 
клон, адрес: София - 1407, ул. 
„Вискяр планина“ № 8

с оферта с per. № 01-23-11-5/04.12.2017 
г., 14:34 часа за обособени позиции № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, 
№ 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 и № 
16

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране 
на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП, които са неразделна част от настоящия протокол.

На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертите на участниците 
в обществената поръчка присъства г-н Драгомир Димитров, упълномощен представител на 
участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
р е п у б л и к -ф и л и а л  б г ” клон, Информацията е заличена на основание чл.2
22.11.2017 г. по описа на Милан Ку о т  ЗЗЛД, ВЪВ В р ъ зк а  С ЧЛ.42, ЗЛ.5  ОТ ЗОП

Присъствието си упълномощеният представител на участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон г-н 
Димитров удостовери със собственоръчно положен подпис в списъка на лицата, присъствали при 
действията на комисията по чл.54, ал.З-ал.5 от ППЗОП, приложен към настоящия протокол.
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При проверка на опаковките, съдържащи офертите на участниците, комисията 
констатира, че офертите отговарят на изискванията на ЗОП и предварително обявените условия 
т.е. офертите са подадени в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост, като върху 
съответната опаковка са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване на офертата, 
наименование на поръчката за съответните обособени позиции и данни за участника.

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

1.1. „Симекс-Транс” ЕООД:
Съгласно отбелязаното върху опаковката с офертата, участникът участва за 

обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 
14 и № 15.

Опаковката съдържа следното:
• Опис на представените документи;
• Папка с документи, съдържащи информация за личното състояние на участника и 

съответствие с критериите за подбор;
• Джоб-папка, съдържаща технически предложения за обособена позиция № 1, № 2 и № 

3;
• Джоб-папка, съдържаща технически предложения за обособена позиция № 4, № 5 и №

6;
• Джоб-папка, съдържаща технически предложения за обособена позиция № 7, № 8 и №

9;
• Джоб-папка, съдържаща технически предложения за обособена позиция № 10, № 11 и

№ 12;
• Джоб-папка, съдържаща технически предложения за обособена позиция № 13, № 14 и

№ 15;
• 15 (петнадесет) отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри за 

...” съответно за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 
12,№ 13,№ 14 и№  15.

В изпълнение на чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, тримата членове на комисията и г-н 
Драгомир Димитров, упълномощен представител на участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” 
ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон подписаха 15-те плика
с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № ........ ” съответно за обособени
позиции № I, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15 и 
съответно техническите предложения за горепосочените обособени позиции.

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

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

Съгласно отбелязаното върху опаковката с офертата, участникът участва за 
обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 
14, № 15 и № 16.

Опаковката съдържа следното:
• Папка, включваща опис на представените документи, документи, съдържащи 

информация за личното състояние на участника и съответствие с критериите за подбор;
• 16 броя папки, съдържащи техническите предложения за обособена позиция № 1, № 2, 

№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10,№ 11,№ 12,№ 13,№ 14,№ 1 5 и № 16.
• 16 (шестнадесет) отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри за 

...” съответно за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 
12, № 13, № 14, № 15 и № 16.
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В изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха 16-те
плика с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № ........ ” съответно за
обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, 
№ 15 и № 16 и съответно техническите предложения за горепосочените обособени позиции.

В изпълнение на чл.54, ал.З от ППЗОП, комисията оповести съдържанието на опаковката 
и констатира съответствие на документите, посочени в „Опис на представените документи4' с 
тези, съдържащи в папката.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието 
на комисията в 11:00 часа на 05.12.2017 г. и г-н Димитров напусна залата.

Комисията пристъпи към проверка на документите в представените от участниците 
оферти.

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

II.1. „Симекс-Транс” ЕООД
При разглеждане на предоставените документи относно личното състояние и 

съответствието с критериите за подбор, комисията констатира следното:
1. Предоставеното копие на издадения на името на участника сертификат № 9482 за 

внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 не е заверено, 
съгласно т. 1, раздел V „Изисквания към документите” от приложените към документацията 
„Указания към участниците за подготовка на офертата”.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията 
определя в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата, следваща датата на получаване 
на настоящия протокол, че участникът „Симекс-Транс” ЕООД има възможност да 
представи следните документи към офертата си:

1. Сертификат № 9482 за внедрена система за управление на качеството по стандарт 
БДС EN ISO 9001:2008, издаден на името на участника -  копие, заверено от представляващия 
участника, съгласно т. 1, раздел V „Изисквания към документите” от приложените към 
документацията „Указания към участниците за подготовка на офертата” (заверено с гриф “Вярно 
с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващ/и участника, име и фамилия, и мокър печат).

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

При разглеждане на предоставените документи относно личното състояние и 
съответствието с критериите за подбор, комисията констатира следното:

В предоставения от участника ЕЕДОП е посочил следното:
1. на страница 16, част IV: „Критерии за подбор44, раздел В: „Технически и професионални 

способности44, т. 16 от ЕЕДОП, участникът е описал една доставка, за която не е предоставил 
доказателство за извършена доставка, както е изискано в т.2.2.3.1, раздел III „Съдържание на 
опаковката на офертата за участие в публичното състезание44 от приложените към 
документацията Указания към участниците за подготовка на офертата и в раздел III. 1.3), т. 1 от 
Обявлението за поръчка - комунални сектори;

2. на страница 18, част IV „Критерии за подбор44, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление44 от ЕЕДОП, участникът е посочил сертификат 
за система за управление на качеството по ISO № 3590549, издаден на 23.01.2015 г., валиден до 
22.01.2018 г. от „LL-С44 (Certification) Chech Republic s.r.o, както е изискано в т.2.2.3.2, раздел III 
„Съдържание на опаковката на офертата за участие в публичното състезание44 от приложените 
към документацията Указания към участниците за подготовка на офертата и в раздел III. 1.3), т.2 
от Обявлението за поръчка - комунални сектори.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията 
определя в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия
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протокол, че участникът „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС 
ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон има възможност да представи следните 
документи към офертата си:

1. Доказателство за извършена доставка (посочена в ЕЕДОП) - удостоверение, издадено 
от получателя на доставка или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за доставката (копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, 
подпис на лицето/ата, представляващи участника, име и фамилия, и мокър печат);

2. Сертификат за система за управление на качеството по ISO № 3590549, издаден на 
23.01.2015 г., валиден до 22.01.2018 г. от „LL-С“ (Certification) Chech Republic s.r.o, издаден на 
името на участника -  копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, 
представляващо участника, име и фамилия, и мокър печат.

С извършването на гореописаните действия, комисията приключи заседанието в 
11:55 часа, като следващото заседание следва да се състои след изтичане на предоставения 
срок от 5 работни дни от деня следващ деня на получаване на протокола от участниците в 
процедурата за предоставяне на липсващите документи.

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. № 01-23-11-
....... / ..........2017 год. в обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип 
А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на 
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година“, за обособени позиции № .......

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията изпраща протокола на участниците 
в настоящата процедура в деня на публикуването му в Профила на купувача, в раздела на 
обществената поръчка: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-
chasti-za-hasler-bdz-cargo-2017.html.

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници, изготви се и се подписа от всички 
длъжностни лица в един екземпляр.

Приложения:
1. Протокол по чл.48, ал.б от ППЗОП на получените в деловодството оферти;
2. Списък на участниците присъствали на заседанието на комисията;
3. Пълномощно на упълномощения представител на участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ”;
4. Три броя декларации за липса на обстоятелства по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ >
1 .............  зова

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2 .....  4 . г удова

3  .......  .......... \ . . . .  iHOBс
Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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