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П Р О Т О К О Л  № 1 
 

Днес 09.11.2015г., в 10:00 часа в сградата на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. 

„Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 531/09.11.2015г. на Управителя на „БДЖ–Товарни 

превози” ЕООД,за провеждане на обществена поръчка по реда и условията на глава осма „а” от 

Закона за обществени поръчки /ЗОП/, с предмет: „Доставка на плъзгащи лагери /основни  и 

мотовилкови/ за дизелови двигатели на локомотиви серии 06 и 55, необходими за ремонтната 

дейност на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016 .”, публикувана в Регистъра за 

публични покани на АОП под номер ID 9047132/28.10.2015г., се събра комисия в състав: 

 

Председател: инж. Павел Марков – Главен експерт „ППОП” в „ОПП” при „БДЖ–Товарни 

превози” ЕООД и 

Членове: 

1. Младен Младенов – Старши експерт в отдел „ОПП” при „БДЖ–Товарни превози” ЕООД; 

2. инж. Братан Братанов – Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция „Ремонт 

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

 

Председателят на комисията откри заседанието, като изчете заповедта на Управителя на 

„БДЖ–Товарни превози” ЕООД за назначаване на комисията, след което оповести списъка с 

получените оферти, приложен към настоящия протокол. 

Комисията констатира, че в регламентирания краен срок – 06.11.2015г., до 16.30ч. за 

подаване на оферти за участие в обществена поръчка са постъпили следните оферти: 

1. Оферта с вх. № 52/06.11.2015 г., постъпила в 13:05 ч. от „СИМЕКС–ТРАНС” ЕООД; 

2. Оферта с вх. № 53/06.11.2015 г., постъпила в 15:53 ч. от „РИОЛИТ” ЕООД. 

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. 

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

присъстваха представители на Участниците. 

След като комисията се убеди, че представените офертите са в запечатани непрозрачни 

пликове, с ненарушена цялост, с отбелязани входящи номера, дата и час, председателят на 

комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на „БДЖ–

Товарни превози” EООД, както следва: 

 

I. Оферта от „СИМЕКС–ТРАНС” ЕООД – вх. № 52/06.11.2015 г., в 13:05 часа. 

Председателят на комисията оповести нейното съдържание и комисията провери 

съответствието с подписания от участника списък на документите, с документите съдържащи се в 

офертата. Председателя на комисията, в изпълнение на чл. 101г., ал. 3, изр. 2 от ЗОП и обяви 

ценовото предложение на участника. 

 

Участникът предлага да изпълни поръчката при следите цени: 

1.1. За Обособена позиция № 1 - „Лагер мотовилков I ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 315,00 /триста и петнадесет лева и 00 ст./ лева без ДДС и 

обща стойност за 7 /седем/ броя 2205,00 /две хиляди двеста и пет лева и 00 ст./ лева без ДДС; 

1.2. За Обособена позиция № 2 - „Лагер мотовилков нормален”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 315,00 /триста и петнадесет лева и 00 ст./ лева без ДДС и 

обща стойност за 19 /деветнадесет/ броя 5985,00 /пет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и 

00 ст./ лева без ДДС; 

1.3. За Обособена позиция № 3-„Лагер основен радиални-аксиален II ремонт”: 
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- Единична цена за 1 (един) брой 828,00 /осемстотин двадесет и осем лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 5 /пет/ броя 4140,00 /четири хиляди сто и четиридесет лева и 00 ст./ лева 

без ДДС; 

1.4. За Обособена позиция № 4 -„Лагер основен радиални-аксиален I ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 828,00 /осемстотин двадесет и осем лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 7 /седем/ броя 5796,00 /пет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и 

00 ст./ лева без ДДС; 

1.5. За Обособена позиция № 5-„Лагер основен радиални-аксиален нормален”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 828,00 /осемстотин двадесет и осем лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 6 /шест/ броя 4968,00 /четири хиляди деветстотин шестдесет и осем лева 

и 00 ст./ лева без ДДС; 

1.6. За Обособена позиция № 6 - „Лагер основен радиален III ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 389,00 /триста осемдесет и девет лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 12 /дванадесет/ броя 4668,00 /четири хиляди шестстотин шестдесет и 

осем лева и 00 ст./ лева без ДДС; 

1.7. За Обособена позиция № 7 - „Лагер основен радиален II ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 389,00 /триста осемдесет и девет лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 41 /четиридесет и един/ броя 15949,00 /петнадесет хиляди деветстотин 

четиридесет и девет лева и 00 ст./ лева без ДДС; 

1.8. За Обособена позиция № 8 - „Лагер основен радиален I ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 389,00 /триста осемдесет и девет лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща цена за 39 /тридесет и девет/ броя 15171,00 /петнадесет хиляди сто седемдесет и един 

лев и 00 ст./ лева без ДДС. 

2. Общата стойност за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на плъзгащи лагери 

/основни  и мотовилкови/ за дизелови двигатели на локомотиви серии 06 и 55, необходими за 

ремонтната дейност на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016г.”, за обособени позиции 

№№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, възлиза на 58882,00 /петдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и 

два лева и 00 ст./ лева без ДДС. 

3. Срок и място на доставка – доставката на лагерите ще се осъществи в срок до 60 

/шестдесет/ дни след подписване на договора до склад на Възложителя - ЛД Стара Загора, кв. 

Индустриален”. 

4. Срок на валидност на офертата - 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен срок за 

приемане на офертите за участие. 

 

II. Оферта на „РИОЛИТ” ЕООД – вх. № 53/06.11.2015г., в 15:53 часа. 
Председателят на комисията оповести нейното съдържание и комисията провери 

съответствието с подписания от участника списък на документите, с документите съдържащи се в 

офертата. Председателя на комисията обяви ценовото предложение на участника, в изпълнение на 

чл. 101г., ал. 3, изр. 2 от ЗОП. 

 

1. Участникът предлага да изпълни поръчката при следите цени: 

1.1. За Обособена позиция № 1 - „Лагер мотовилков I ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 323,00 /триста двадесет и три лева и 00 ст./ лева без ДДС и 

обща стойност за 7 /седем/ броя 2261,00 /две хиляди двеста и шестдесет и един лева и 00 ст./ лева 

без ДДС; 

1.2. За Обособена позиция № 2 - „Лагер мотовилков нормален”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 323,00 /триста двадесет и три лева и 00 ст./ лева без ДДС и 

обща стойност за 19 /деветнадесет/ броя 6 137,00 /шест хиляди сто тридесет и седем лева и 00 ст./ 

лева без ДДС; 

1.3. За Обособена позиция № 3-„Лагер основен радиални-аксиален II ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 848,00 /осемстотин четиридесет и осем лева и 00 ст./ лева 

без ДДС и обща стойност за 5 /пет/ броя 4240,00 /четири хиляди двеста и четиридесет лева и 00 

ст./ лева без ДДС; 
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1.4. За Обособена позиция № 4 -„Лагер основен радиални-аксиален I ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 848,00 /осемстотин четиридесет и осем лева и 00 ст./ лева 

без ДДС и обща стойност за 7 /седем/ броя 5936,00 /пет хиляди седемстотин деветстотин 

четиридесет и шест лева и 00 ст./ лева без ДДС; 

1.5. За Обособена позиция № 5-„Лагер основен радиални-аксиален нормален”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 848,00 /осемстотин четиридесет и осем лева и 00 ст./ лева 

без ДДС и обща стойност за 6 /шест/ броя 5088,00 /пет хиляди осемдесет и осем лева и 00 ст./ лева 

без ДДС; 

1.6. За Обособена позиция № 6 - „Лагер основен радиален III ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 397,00 /триста деветдесет и седем лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 12 /дванадесет/ броя 4764,00 /четири хиляди седемстотин шестдесет и 

четири лева и 00 ст./ лева без ДДС; 

1.7. За Обособена позиция № 7 - „Лагер основен радиален II ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 397,00 /триста деветдесет и седем лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 41 /четиридесет и един/ броя 16277,00 /шестнадесет хиляди двеста 

седемдесет и седем лева и 00 ст./ лева без ДДС; 

1.8. За Обособена позиция № 8 - „Лагер основен радиален I ремонт”: 

- Единична цена за 1 (един) брой 397,00 /триста деветдесет и седем лева и 00 ст./ лева без 

ДДС и обща стойност за 39 /тридесет и девет/ броя 15483,00 /петнадесет хиляди четиристотин 

осемдесет и три лева и 00 ст./ лева без ДДС. 

2. Общата стойност за изпълнение на поръчката с предмет: „Доставка на плъзгащи лагери 

/основни  и мотовилкови/ за дизелови двигатели на локомотиви серии 06 и 55, необходими за 

ремонтната дейност на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016г.”, за обособени позиции  

№№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, възлиза на 60186,00 /шестдесет хиляди сто осемдесет и шест лева и 00 

ст./ лева без ДДС. 

3. Срок и място на доставка – доставката на лагерите ще се осъществи в срок до 60 

/шестдесет/ дни след подписване на договора до склад на Възложителя - ЛД Стара Загора, кв. 

Индустриален”. 

4. Срок на валидност на офертата - 60 /шестдесет/ дни от датата, определена за краен срок за 

приемане на офертите за участие. 

 

Комисията пристъпи към подробно разглеждане на документите в представените оферти от 

участниците за съответствие с изискванията на Възложителя посочени в публичната покана, 

публикувана в Регистъра за публични покани на АОП под номер ID 9047132/28.10.2015г. и 

констатира следното: 

 

I. Участникът „СИМЕКС–ТРАНС” ЕООД не е представил: 

1. Оригинал на пълномощно или нотариално заверено копие от оригинал на пълномощно на 

инж. Митко Пейчев Керанов – Директор на „СИМЕКС–ТРАНС” ЕООД. 

- Представеното пълномощно на инж. Митко Пейчев Керанов не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в публичната покана. 

2. Валиден Сертификат по ISO 9001:2008 или друг еквивалентен документ, с обхват на 

сертификация съответстващ с предмета на обществената поръчка за успешно внедрена система за 

управление на качеството, издадена на името на производителя. 

- Представения Сертификат по ISO 9001:2008, издаден на името на производителя, 

неотговаря на изискванията на Възложителя за форма на документа посочена в т. 2.2 от публичната 

покана. 

3. Образец на Сертификат за качество или друг еквивалентен документ, издаден от 

производителя на предлаганите лагери. 

- Представените Сертификат за съответствие с поръчката и Декларация за съответствие 

неотговарят на изискванията на Възложителя за форма на документа посочена в т. 2.3 от публичната 

покана. 
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Въз основа на гореизложеното, комисията определя в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от 

датата на получаване на настоящия протокол, участника „СИМЕКС–ТРАНС” ЕООД да представи 

изброените по-горе документи. 

 

II. Участникът „РИОЛИТ” ЕООД не е представил: 

1. Валиден Сертификат по ISO 9001:2008 или друг еквивалентен документ, с обхват на 

сертификация съответстващ с предмета на обществената поръчка за успешно внедрена система за 

управление на качеството, издадена на името на производителя. 

- Представения Сертификат по ISO 9001:2008, издаден на името на производителя, 

неотговаря на изискванията на Възложителя за форма на документа посочена в т. 2.2 от публичната 

покана. 

2. Образец на Сертификат за качество или друг еквивалентен документ, издаден от 

производителя на предлаганите лагери. 

- Представените Сертификат за съответствие с поръчката и Декларация за съответствие 

неотговарят на изискванията на Възложителя за форма на документа посочена в т. 2.3 от публичната 

покана. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията определя в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от 

датата на получаване на настоящия протокол, участника „РИОЛИТ” ЕООД да представи изброените 

по-горе документи. 

 

Участниците да представят съответните документи в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

„Допълнително представени документи във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на плъзгащи лагери /основни и мотовилкови/ за дизелови двигатели на локомотиви 

серии 06 и 55, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД до 

31.03.2016г.” 
 

 На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, копие от протокола да се изпрати на участниците в 

обществената поръчка и да се публикува в профила на купувача. 

 

  Комисията ще продължи работата си след изтичане на срока за получаване на допълнително 

изисканите от участниците документи. 

 

Настоящия протокол се състои от 4 (четири) листа и се състави и подписа от комисията в 

един екземпляр. 

 

Приложения: 

1. Списък на участниците в обществената поръчка; 

2. 3 (три) броя декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 
 

 

Председател:  инж. Павел Марков /п/                                                                                    

                                     

Членове: 

 

1.Младен Младенов /п/                                                                 2.инж. Братан Братанов /п/     

 

                                                                                

Подписите на  длъжностните лица в комисията са заличени на основание чл. 4 от ЗЗЛД. 


