
ПРИЕМАМ^ у /

ин мир Симеонов Илиев
Уп на „ БДЖ-Товарни превози “ ЕООД

П Р О Т О К О Л  №2
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 ЗОП със Заповед № 01-01-49/02.02.2018 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: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия за тягови нужди на борда на железопътните превозни средства, 
собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, открита с Решение № 1/02.01.2018 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана на 04.01.2018 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558-2018-0001 и на 04.01.2018 г. в 
Официалния вестник на Европейския съюз с референтен номер: 2018/S 002-002259.

I. В заседание на 19.02.2018 г. от 15:30 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: 1 дел „Обществени поръчки и проекти"
на „БДЖ-Товарни npei

„Финанси и администрация“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

След като се запозна с работата на комисията, отразена в Протокол № 1, резервният член на 
комисията инж.Станислав Славов подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл.103, 
ал.2 от ЗОП, която е приложена към настоящия протокол.

И.Уведомяване на кандидатите за представяне на допълнителните документи:
Протокол № 1 от работата на комисията е публикуван на 09.02.2018 г. в раздела на 

поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. В същия ден Протокол № 
1, съдържащ констатациите от работата на комисията, е изпратен по електронен път до следните 
кандидати в процедурата:

- „Фродексим Трейд“ ООД -  с писмо с per. № 01 -27-1 -4/09.02.2018 г., на посочената на 
опаковката на заявлението електронна поща -  frodexim@frodexim.com;

- „АвесГ“ ЕООД - с писмо с per. № 01-27-1-5/09.02.2018 г., на посочената на опаковката 
на заявлението електронна поща -  office@aves-g.com.

Членове:
2. I

ЕООД;
3 . ]

,Правен” при „БДЖ-Товарни превози”

Енергийна ефективност“ при „БДЖ-
Товарни

4. i ийна ефективност в отдел „Енергийна
ефективг

5.1 ;нти в отдел „Счетоводство“, дирекция

Информацията е заличена на основание чл.2 
от 33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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- Към всяко писмо е приложено потвърждение за получаването му на горепосочените 
електронни пощи.

След изтичане на срока от 5 работни дни от датата на получаване от кандидатите на 
Протокол № 1, съдържащ констатации от работата на комисията, същата се събра да разгледа 
допълнително представените документи на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП.

Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД са постъпили 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки от следните кандидати:

- с per. № 01-27-1-6/15.02.2018 г., 09:17 часа от „АвесГ“ ЕООД.
- с per. № 01-27-1-7/16.02.2018 г., 14:19 часа от „Фродексим Трейд“ ООД;

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително подадените от кандидатите документи,
изискани на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с направените констатации при 
разглеждане на представените от тях документи и съпоставянето им с критериите за подбор, 
определени от Възложителя, изложени в Протокол № 1.

III. Разглеждане на допълнително представените от кандидатите документи:
111.1. „АвесГ” ЕООД:
Кандидатът „АвесГ” ЕООД е представил опаковка с надпис: „Допълнително представяне на 

документи към оферта с вх.№ 01-27-01-3/31.01.2018 г. в обществена поръчка с предмет: „Доставка 
и монтаж на система за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия 
за тягови нужди на борда на железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД“, съдържаща ЕЕДОП, подпечатан и подписан от г-н Евлоги Георгиев Евлогиев, в 
качеството му на едноличен собственик на капитала на кандидата, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от 
ППЗОП и съгласно изискването в Указанията за подготовка на заявление за предварителен подбор 
и на първоначална оферта, раздел III, т. 4.1. и в Обявлението за поръчка -  комунални услуги, 
раздел VI.3), т. II. 1.

При извършената проверка комисията установи, че кандидатът е предоставил необходимите 
документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че кандидатът „АвесГ” ЕООД 
отговаря на изискванията на Възложителя за личното състояние и на критериите за подбор.

111.2. „Фродексим Трейд“ ООД:
Кандидатът „Фродексим Трейд“ ООД е представил опаковка с надпис: „Допълнително 

представяне на документи към оферта с вх.№ 01-27-01-2/26.01.2018 г. в обществена поръчка с 
предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия за тягови нужди на борда на железопътните превозни средства, 
собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, съдържаща следните документи:

1. Писмо, съдържащо описание на предоставените в опаковката документи, подписано от 
представляващия кандидата;

2. Референция, издадена от „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, представена под формата на 
копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата, име и 
фамилия, и мокър печат. Документът се отнася за доставка и монтаж на 2 броя системи за 
търговско измерване на електрическа енергия.

3. Сертификат № SOF0368424 за внедрена система за управление на качеството по EN ISO 
9001:2015, EN ISO 9001:2015 и ISO 9001:2015, заверен съгласно изискването в Указанията за 
подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта, раздел III, т. 5.2.1.2. 
и в Обявлението за поръчка -  комунални услуги, раздел III. 1.3), т.2. - заверено с гриф “Вярно с 
оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи кандидата, име и фамилия, и мокър печат.

При извършената проверка комисията установи, че кандидатът е предоставил 
необходимите документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че кандидатът 
„Фродексим Трейд“ ООД отговаря на изискванията на Възложителя за личното състояние и на 
критериите за подбор.
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IV. Резултати от работата на комисията по разглеждане на заявленията за участие:
1. Списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от Възложителя изисквания:
Няма.
2. Списък на кандидатите, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания:
- „Фродексим Трейд“ ООД с адрес: с. Мрамор 1261, ул. „Васил Левски“ № 154 и със 

заявление с per. № 01-27-1-2/26.01.2018 г., 15:58 часа;
- „АвесГ“ ЕООД с адрес: гр. София 1113, ул. „Прелом“ № 5А и със заявление с per. № 01- 

27-1-3/31.01.2018 г., 11:01 часа.

V. Комисията предлага следните кандидати да бъдат поканени за подаване на 
първоначална оферта и съответно да участват в преговорите:

- „Фродексим Трейд“ ООД с адрес: с. Мрамор 1261, ул. „Васил Левски“ № 154 и 
представляващи: Максим Каракаш и Димитър Фролошки;

- „АвесГ“ ЕООД, с адрес: гр. София 1113, ул. „Прелом“ № 5А и представляващ Георги 
Евлогиев.

Настоящият протокол, съставен на 20.02.2018 г. от 3 (три) страници, в един екземпляр, се 
подписа от всички членове на комисията и се предава на Възложителя за вземане на решение по 
чл. 55, ал. 1 от ППЗОП.

Приложения:
1. Един брой декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
2. Протокол № 1/02.02.2018 г. от работата на комисията;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. тоянова

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2 ................. Информацията е заличена на основание чл.2 

от 33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
3 .

4. звов

5. Z
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