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П  Р  О  Т  О  К  О  Л      № 2 
 

В 14:00 часа на 05.11.2015 г., в 10:00 часа на 06.11.2015 г., в 10:00 часа на 12.11.2015 г.,  

в 14:00 часа на 18.11.2015 г., на 20.11.2015 г. и на 25.11.2015 г., в сградата на “БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД в 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. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в заявленията на 

кандидатите „БАЛКАНТЕЛ” ООД и „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ” ЕООД за съответствието им с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 
І. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ КАНДИДАТА „БАЛКАНТЕЛ” 

ООД В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕТО ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР.  

Представянето на кандидата е изготвено в съответствие с приложения образец към 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка /Приложение 

№ 1/, подписано от представляващия кандидата и подпечатано с печата на участника.  

В т. 7 от представянето на кандидата, на стр. 000002 от заявлението съгласно 

направената от него номерация, кандидатът е заявил, че за подготовка и представяне на 

първоначална оферта, съгласно изискванията на документацията, са му необходими минимум 

23 календарни дни след получаване на покана за участие. 

При подробното разглеждане на представените документи за съответствие с 

критериите за подбор, Комисията установи следните несъответствия с изискванията на 

Възложителя: 

 

1. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД в т. 5 от представянето си, на стр. 000002 от 

заявлението, съгласно направената от него номерация на страниците, е посочил, че при 

изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител – „Би-Пауър” АД с 

ЕИК:175402124, вид на дейностите: доставка на токови и напреженови измервателни 

трансформатори с дял от стойността на обществената поръчка 10-15 %. 

Същевременно в представената от подизпълнителя „Би-Пауър” АД декларация за 

съгласие за участие, находяща се на стр. 000021 от заявлението съгласно направената от 

кандидата номерация, е посочено, че дейностите, които ще изпълнява като подизпълнител са  

доставка на електромери и доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори. 
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Комисията констатира, че има несъответствие във вида на дейностите, които ще се 

изпълняват от подизпълнителя, съгласно посоченото от кандидата в представянето и съгласно 

посоченото от самия подизпълнител в декларацията за съгласие за участие като 

подизпълнител. С оглед на констатираното, кандидатът следва да уточни вида на 

дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя и дела му на участие, като при 

необходимост да представи декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като 

подизпълнител по образец, приложен към документацията за участие /Приложение № 3/ 

със съдържание, съответстващо на обема дейности, посочени в уточнението на 

кандидата. 
 

2. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил от стр. 000003 до стр. 000006 и от 

стр. 000011 до стр. 000017 от заявлението, съгласно направената от него номерация на 

страниците, копия на документи, заверени само с подпис на представляващия кандидата 

съгласно актуалната му търговска регистрация и с гриф „Вярно с оригинал”, както следва:  

2.1. Сертификат № BG120369Q за наличие на внедрена система за управление на 

качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификация „Проектиране, 

доставка, изграждане, строително-монтажни и инсталационни дейности, техническа 

поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи, системи за радиоразпръскване, 

железопътни системи за сигнализация, локални и информационни мрежи, електронно, 

навигационно, измервателно и калибрационно оборудване, системи за управление, контрол и 

сигурност; разработка, внедряване, оптимизация и поддръжка на софтуерни информационни 

системи. Производство на телекомуникационни системи, електронно и радиооборудване, жп 

системи за сигнализация и управление на влаковото движение”, издаден на „БАЛКАНТЕЛ” 

ООД от акредитирана сертификационна организация Bureau Veritas Certification, със срок на 

валидност до 07.11.2017 г.; 

2.2. Сертификат № 3590469 за наличие на внедрена система за управление на 

информационната сигурност съгласно стандарт ISO/IEC 27001:2013 с обхват на сертификация 

„Проектиране, доставка, изграждане, строително-монтажни и инсталационни дейности, 

изграждане и ремонт на телекомуникационни системи, системи за радиоразпръскване, 

железопътни системи за сигнализация, локални и информационни мрежи, електронно 

навигационно, измервателно и калибрационно оборудване, системи за управление, контрол и 

сигурност; разработка, внедряване, оптимизация и поддръжка на софтуерни информационни 

системи, разработване на софтуер и информационни системи”, издаден на „БАЛКАНТЕЛ” 

ООД от акредитирана сертификационна организация LL-C (Certification), със срок на 

валидност до 04.11.2017 г.; 

2.3. Сертификат № CZE-130076 за наличие на внедрена система за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд съгласно стандарт OHSAS 18001:2007 с обхват 

на сертификация „Проектиране, доставка, изграждане, строително-монтажни и 

инсталационни дейности, техническа поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи, 

системи за радиоразпръскване, железопътни системи за сигнализация, локални и 

информационни мрежи, електронно навигационно, измервателно и калибрационно 

оборудване, системи за управление, контрол и сигурност; разработка, внедряване, 

оптимизация и поддръжка на софтуерни информационни системи. Производство на 

телекомуникационни системи, електронно и радиооборудване, жп системи за сигнализация и 

управление на влаковото движение”, издаден на „БАЛКАНТЕЛ” ООД от акредитирана 

сертификационна организация Bureau Veritas Certification, със срок на  валидност до 

15.12.2016 г.; 

2.4. Сертификат № BG120162Е за наличие на внедрена система за опазване на 

околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004 с обхват на сертификация „Проектиране, 

доставка, изграждане, строително-монтажни и инсталационни дейности, техническа 

поддръжка и ремонт на телекомуникационни системи, системи за радиоразпръскване, 

железопътни системи за сигнализация, локални и информационни мрежи, електронно 

навигационно, измервателно и калибрационно оборудване, системи за управление, контрол и 

сигурност; разработка, внедряване, оптимизация и поддръжка на софтуерни информационни 
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системи. Производство на телекомуникационни системи, електронно и радиооборудване, жп 

системи за сигнализация и управление на влаковото движение”, издаден на „БАЛКАНТЕЛ” 

ООД от акредитирана сертификационна организация Bureau Veritas Certification, със срок на  

валидност до 20.12.2016 г.; 

2.5. Удостоверение за наличие или липса на задължение с изх. № 

290201500303589/22.10.2015 г., издадено от Националната агенция по приходите, 

Териториална дирекция-София – ГДО, съгласно което „БАЛКАНТЕЛ” ООД няма задължения 

към държавата; 

2.6. Удостоверение с изх. № 20151102150002/02.11.2015 г. за актуално състояние на 

„БАЛКАНТЕЛ” ООД, издадено от Агенцията по вписвания; 

2.7. Удостоверение с изх. № 20151102150122/02.11.2015 г. за липса на вписани 

обстоятелства в раздел “Ликвидация” и за липсва на вписани обстоятелства в раздел 

“Несъстоятелност” по партидата на „БАЛКАНТЕЛ” ООД в Търговския регистър, издадено от 

Агенцията по вписвания; 

2.8. Свидетелство за съдимост № 73834/25.06.2015 г., издадено от Софийски районен 

съд, удостоверяващо, че към датата на издаването му Христо Николов Дурчев, представляващ 

кандидата, не е осъждан. 

Комисията констатира, че посочените документи не са представени в изискуемата от 

Възложителя форма съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие в процедура на договаряне с 

обявление по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата” 

/наричани по-долу „Условия за участие”/, тъй като са заверени само с подпис на 

представляващия кандидата съгласно актуалната му търговска регистрация и с гриф “Вярна с 

оригинала”, но не са заверени с мокър печат на дружеството на кандидата.  

Като съобрази, че представените документи от стр. 000003 до стр. 000006, на стр. 

000011 и от стр. 000015 до стр. 000017 са документи, които не са изискани от 

възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, комисията намира, 

че същите не са обект на проверка от страна на комисията за съответствието им с 

изискванията на възложителя, явяват се ирелевантни за работата на комисията и 

поради това не следва да изисква повторното им представяне в изискуемата съгласно т. 

1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие” форма на заверка. 

По отношение на представения документ от стр. 000012 до стр. 000014 от 

заявлението, съгласно направената от участника номерация на страниците, 

представляващ Удостоверение с изх. № 20151102150002/02.11.2015 г. за актуално 

състояние на „БАЛКАНТЕЛ” ООД, издадено от Агенцията по вписвания, комисията, 

след като извърши проверка по партидата на дружеството в Търговския регистър и 

съобразявайки, че в представянето на кандидата, в графа “Административни сведения”, 

находящо се на стр. 000001 от заявлението, съгласно направената от кандидата 

номерация на страниците, е посочил Единен идентификационен код, под който 

дружеството е регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по 

вписванията, на основание чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър намира, че не 

са налице основания да изисква повторно представяне на документа в изискуемата 

съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие” форма на заверка. 

  
3. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил незаверени копия на следните 

документи: 

3.1. Свидетелство за съдимост рег. № 72581/23.06.2015 г., издадено от Софийски 

районен съд,  удостоверяващо, че към датата на издаването му Никола Христов Дурчев, 

представляващ кандидата, не е осъждан, находящо се на стр. 000018 от заявлението, съгласно 

направената от кандидата номерация; 
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3.2. Писмо за сертификация, съгласно EN 50463, издадено на 18.10.2012 г. от LEM 

Deutschland GmbH, с което се потвърждава, че устройствата тип EM4Txx са в съответствие 

със стандарт EN 50463, който дефинира характеристиките на функцията за измерване на 

електроенергията (EMF), респективно директивите на UIC, отнасящи се към специфичните 

изисквания на електрическото и електронно оборудване, проектирано за железопътния 

транспорт, представено в превод на български език и копие на английски език на стр. 000145 

и стр. 000146 от заявлението, съгласно направената от кандидата номерация на страниците.  

Комисията констатира, че посочените документи не са представени в изискуемата от 

Възложителя форма съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие в процедура на договаряне с 

обявление по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата” 

/наричани по-долу „Условия за участие”/, тъй като не са заверени с гриф “Вярно с 

оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър печат. 

Като съобрази, че представените документи на стр. 000018, стр. 000145 и стр. 

000146 от заявлението, съгласно направената от кандидата номерация на страниците, са 

документи, които не са изискани от възложителя в документацията за участие в 

обществената поръчка, комисията намира, че същите не са обект на проверка от страна 

на комисията за съответствието им с изискванията на възложителя, явяват се 

ирелевантни за работата на комисията и поради това не следва да изисква повторното 

им представяне в изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие” форма на 

заверка. 

 

4. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил от стр. 000028 до стр. 000031 от 

заявлението, съгласно направената от него номерация на страниците, заверени само с подпис 

на представляващия кандидата и с печат „Вярно с оригинала” копия на следните документи: 

4.1. Баланс на „БАЛКАНТЕЛ” ООД, ЕИК: 831168299 за 2014 г.; 

4.2. Отчет на приходите и разходите на „БАЛКАНТЕЛ” ООД, ЕИК: 831168299 за 

2014г.; 

4.3. Отчет за собствения капитал на „БАЛКАНТЕЛ” ООД, ЕИК: 831168299 за 2014 г.;  

4.4. Отчет за паричните потоци по прекия метод на „БАЛКАНТЕЛ” ООД, ЕИК: 

831168299 за 2014 г.   

Комисията констатира, че посочените документи не са представени в изискуемата от 

Възложителя форма съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие в процедура на договаряне с 

обявление по ЗОП и указания към кандидатите за подготовка на заявлението и офертата” 

/наричани по-долу „Условия за участие”/, тъй като са заверени само с подпис на 

представляващия кандидата съгласно актуалната му търговска регистрация и с гриф “Вярна с 

оригинала”, но не са заверени с мокър печат на дружеството на кандидата. 

Предвид на това, че посочените документи съставляват съставни части на 

Годишния финансов отчет съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството и на 

основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “б” от същия нормативен акт подлежат на обявяване н 

Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията по партидата на дружеството, 

комисията пристъпи към извършване на проверка на основание чл. 23, ал. 6 от Закона 

за търговския регистър относно липсата или наличието на обявяване на представените 

от кандидата съставни части от Годишния му финансов отчет за 2014 г. При 

извършената проверка комисията констатира, че Годишният финансов отчет на 

“Балкантел” ООД за 2014 г. е заявен за обявяване в Търговския регистър със заявление 

обр. Г2 с вх. № 20150625081156, но същият все още не е обявен, поради което намира, че 

не са налице предпоставките на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и следва 

да изиска от кандидата повторното представяне на посочените документи в изискуемата 

съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, 

подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър печат. 
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Същевременно комисията констатира, че на стр. 000032 от заявлението, съгласно 

направената от кандидата номерация на страниците, е представен оригинал на документ, 

представляващ Банкова референция № 711/98/04.11.2015 г. и изх. № 0711-58-

099361/04.11.2015 г., издаден от “УниКредит Булбанк” АД, с който е удостоверено, че към 

03.11.2015 г.  по сметките на кандидата “БАЛКАНТЕЛ” ООД няма наложени запори и 

финансовият ресурс в тях е в размер по-голям от прогнозната стойност на цялата обществена 

поръчка, по която дружеството кандидатства  и която по информация от него е 1 031 668,00 

лева – един милион тридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем лева. 

Представеният документ е издаден от името на “УниКредит Булбанк” АД, подписана е от 

Донка Димитрова на длъжност Мениджър оперативна дейност на КФ София “Иван Вазов” и 

Радослав Николов на длъжност Мениджър корпоративни клиенти на КЦ София “Иван Вазов”. 

От съдържанието на текста на представената банкова референция не е видно от къде 

произтича представителната власт на лицата, подписали документа и оттам комисията не 

може да се увери в неговата удостоверителна сила. Предвид на това, комисията намира, че 

следва да изиска от кандидата да представи повторно удостоверение от банка, 

подписано от представляващите банковата институция съгласно търговската й 

регистрация, или да представи документа, от който произтича представителната власт 

на лицата, подписали представената Банкова референция № 711/98/04.11.2015 г. и изх. № 

0711-58-099361/04.11.2015 г., издаден от “УниКредит Булбанк” АД или писмо 

потвърждение от представляващите банковата институция относно представителната 

власт на лицата, подписали представената Банкова референция № 711/98/04.11.2015 г. и 

изх. № 0711-58-099361/04.11.2015 г., издаден от “УниКредит Булбанк” АД и на 

удостоверените с този документ обстоятелства. 

Предвид на всички изложено, комисията съобрази, че съгласно т.1.8. „Доказателства за 

икономическо и финансово състояние” от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” 

от приложените към документацията „Условия за участие” и т. ІІІ.2.2) „Икономически и 

финансови възможности” от Обявлението за поръчка-специални сектори за доказване на 

наличие на финансов ресурс, кандидатът следва да представи годишен финансов отчет или 

някоя от съставните му части или удостоверение от банката. Кандидатът е представил и двата 

документа, но представения ГФО за 2014 г. страда от порок в изискуемата форма на заверка 

съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие”, а представената банкова референция е подписана от 

лица, за които липсват данни от къде произтича представителната им власт и нейният обем, 

което представлява пречка пред комисията да се увери в удостоверителната сила на 

документа. С оглед на което, комисията намира, че следва да изиска от кандидата да 

представи допълнително, както следва: 

- копие от годишния финансов отчет за 2014 г. на “БАЛКАНТЕЛ” ООД , 

съдържащ баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет 

за паричните потоци, в изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие” форма на 

заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и 

мокър печат, 

или 

- удостоверение от банка, подписано от представляващите банковата институция 

съгласно търговската й регистрация; или документа, от който произтича 

представителната власт на лицата, подписали представената Банкова референция № 

711/98/04.11.2015 г. и изх. № 0711-58-099361/04.11.2015 г., или писмено потвърждение от 

представляващите банковата институция на представителната власт на лицата, 

подписали представената Банкова референция № 711/98/04.11.2015 г. и изх. № 0711-58-

099361/04.11.2015 г. и на удостоверените с този документ обстоятелства. 

 

5. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил от стр. 000033 до стр. 000035 от 

заявлението, съгласно направената от него номерация на страниците, заверени с подпис на 

представляващия кандидата и с печат „Вярно с оригинала” копия на следните документи: 
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5.1. Сертификат № SGI 1936357/1123 съгласно стандарти ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 и OHSAS 18001:2007 с обхват „Design and manufacturing of current and voltage 

measuring solutions”, издаден на английски език на ARTECHE Instrument Transformers от 

сертифициращия орган LRQA Espana, S.L., със срок на валидност до 31.07.2017 г.  

5.2. Анекси/приложения към сертификат № SGI 1936357/1123, издадени на испански и 

на английски език от горепосочения сертифициращ орган, в които е посочено “Main Location: 

ARTECHE Instrument Transformers; Locations:  Elektrotecnica Arteche Hermanos, S.L. и Arteche 

Nissin, S.L.“. 

Посочените документи са на чужд език и не са придружени с превод на български 

език. Поради липсата на превод на посочените документи на български език комисията не 

може да извърши проверка кои лица попадат в обхвата на сертификацията. Комисията 

установи, че съгласно представеното оторизационно писмо (на английски език) от 

Elektrotecnica Arteche Hermanos, S.L. (стр. 000038 от заявлението, съгласно  направената от 

кандидата номерация на страниците) и оторизационно писмо от “Би Пауър” АД  (без номер 

на страница, поставено между стр. 000037 и стр. 000038) производителят е Elektrotecnica 

Arteche Hermanos, S.L. Предвид на изложеното комисията не може да извърши преценка дали 

представените от кандидата документи удостоверяват притежаването на валиден сертификат 

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

(или еквивалентен), издаден на името на производителя от акредитирана сертификационна 

организация съгласно т. 1.9.1. от раздел ІІІ “Съдържание на заявлението за участие” от 

“Условията за участие”. 

Същевременно представените копия от документи не са заверени в изискуемата от 

възложителя форма на заверка – липсва мокър печат на кандидата. Предвид това, същите не 

отговарят на изискването на Възложителя, посочено в т. 1 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания 

към документите” от приложените към документацията „Условия за участие”.  

Предвид на изложеното комисията намира, че следва да изиска от кандидата 

повторното представяне на посочените документи в изискуемата съгласно т. 1 от Раздел 

VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, 

представляващо кандидата и мокър печат, както и представяне на превод на български 

език на представените документи, съгласно изискванията на т. 4 от раздел VІІ. 

„Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”, издаден на името на производителя съгласно представената от кандидата 

оторизация в съответствие с изискванията на т. 1.9.1. от раздел ІІІ “Съдържание на 

заявлението за участие” от “Условията за участие”. 

 

6. На стр. 000038 от заявлението, кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил 

заверено с подпис на представляващия кандидата и гриф „Вярно с оригинал” копие на 

оторизационно писмо, издадено на английски език от ELECTROТЕСNICA ARTECHE 

HERMANOS S.L. за оторизация на B-Power Jsc.  

Документът не е в оригинал или нотариално заверено копие противно на изискванията 

на т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” от приложените към 

документацията „Условия за участие”. 

Документът не е придружен и с превод на български език противно на изискванията на 

т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”.  

Освен тона от представения документ не е ясно за какъв период се отнася 

оторизацията и с какъв обхват е тя, т.е. не е ясно дали оторизацията обхваща периода 2015-

2016 г., за който период възложителят изисква в т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на 

заявлението за участие” от приложените към документацията „Условия за участие” да е 

удостоверено правото на кандидата да предлага и извършва доставки, както и не е ясно за кои 

съставни елементи от системата за търговско измерване и дистанционно отчитане на 

електрическата енергия се отнася оторизацията. 
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Същевременно е представено оригинал на оторизационно писмо (без номер на 

страница, поставено в заявлението за участие между стр. 000037 и стр. № 000028), с което 

„Би-Пауър” АД дава съгласие „БАЛКАНТЕЛ” ООД да предлага и извършва доставки, да 

извършва монтаж и въвеждане в експлоатация и следгаранционно обслужване за продуктите, 

произведени от компания ELECTRONICA ARTECHE HERMANOS S.L. през 2015-2016 г. за 

нуждите на компания „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, без обаче да е посочено за кои 

съставни елементи от системата за търговско измерване и дистанционно отчитане на 

електрическата енергия се отнася оторизацията. 

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че предоставеният документ не 

отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на 

заявлението за участие” и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените 

към документацията „Условия за участие”. Предвид на това комисията намира, че следва 

да изиска от кандидата да представи оригинален документ или нотариално заверено 

копие от производителя на съответния съставен елемент на системата, с ясно посочване 

на продукцията, за която се отнася, доказващ правото му или на неговия подизпълнител 

да предлага и извършва доставки на продукцията през 2015-2016 г., придружен с превод 

на български език. 

 

7. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил оригинал на оторизационно писмо 

(без номер на страница, поставено в заявлението за участие между стр. 000037 и стр. № 

000028), с което „Би-Пауър” АД дава съгласие „БАЛКАНТЕЛ” ООД да предлага и извършва 

доставки, да извършва монтаж и въвеждане в експлоатация и следгаранционно обслужване за 

продуктите, произведени от компания ELECTRONICA ARTECHE HERMANOS S.L. през 

2015-2016 г. за нуждите на компания „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, без обаче да е посочено 

за кои съставни елементи от системата за търговско измерване и дистанционно отчитане на 

електрическата енергия се отнася оторизацията противно на изискванията на възложителя в т. 

1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” от приложените към 

документацията „Условия за участие. 

Комисията констатира, че има разминаване в наименованието на производителя, както е 

посочен в оторизационното писмо от подизпълнителя “Би-Пауър” АД към кандидата 

“Балкантел” ООД, където производителят на изделието е посочен като ELECTRONICA 

ARTECHE HERMANOS S.L., и наименованието на производителя на изделието, както е 

посочено в представеното оторизационно писмо от производителя на подизпълнителя “Би-

Пауър” АД и съответно в Анекса към сертификата № SGI 1936357/1123, където 

наименованието на производителя е посочено като  ELECTRONICA ARTECHE HERMANOS 

S.L. 

Предвид на това комисията счита, че следва да изиска от кандидата да представи 

повторно посочения документ, като в същия да бъде посочено за кои съставни елементи 

от системата за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата 

енергия се отнася оторизацията и да бъде посочено точно наименованието на 

производителя, в съответствие с изискванията на т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на 

заявлението за участие” от приложените към документацията „Условия за участие. 

 

8. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил от стр. 000036 до стр. 000037 от 

заявлението, съгласно направената от него номерация на страниците, заверени само с подпис 

на лице, за което няма данни да е упълномощено от представляващите кандидата и с гриф 

„Вярно с оригинал”, без мокър печат на кандидата, а именно:  

8.1. Сертификат CH15/1099 за наличие на внедрена система за управление на 

качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват „Проектиране и производство на токови 

и напреженови измервателни решения”, издаден на английски език на името на LEM 

International SA от акредитирана сертификационна организация SGS, със срок на валидност 

до 21.05.2018 г.; 

8.2. Сертификат CH15/1099, преведен на български език. 
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Представените документи не са заверени по изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие” 

форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата 

и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата. 

Представеният сертификат е издаден на името на LEM International SA, а съгласно 

представеното оторизационно писмо производителят на съответния съставен елемент от 

системата за търговско измерване и дистанционно отчитане на бордовата електроенергия е 

LEM Europe GmbH. Съгласно изискванията на т. 1.9.1. от раздел ІІІ “Съдържание на 

заявлението за участие” от “Условията за участие”, съгласно която кандидатът трябва да 

представи валиден сертификат за наличие на внедрена система за управление на качеството 

съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), издаден на името на производителя от 

акредитирана сертификационна организация. 

Не е посочено лицето, което с подписа си удостоверява съответствието на 

представения документ с оригинала и не е представено пълномощно противно на изискването 

на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Във връзка с гореизложеното, предоставените документи не отговарят на изискванията 

на Възложителя, посочени в т. 1.9.1. от раздел ІІІ “Съдържание на заявлението за участие” от 

“Условията за участие” и в т. 1 и т. 2 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”.  

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да представи повторно 

посочените документи в съответствие с изискванията на т. 1.9.1. от раздел ІІІ 

“Съдържание на заявлението за участие” от “Условията за участие” и на т. 1 и т. 2 от 

раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

 

9. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е представил от стр. 000039 до стр. 000040 от 

заявлението заверени с подпис на лице, за което няма данни да е упълномощено от 

представляващите кандидата и гриф „Вярно с оригинал” копия на: 

9.1. Оторизационно писмо, издадено на английски език от LEM Europe GmbH, даващо 

права на „БАЛКАНТЕЛ” ООД да вземе участие и да предостави предложение в тръжна 

процедура на договаряне с обявление 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” и в последствие да 

преговаря и подпише договор за продуктите на LEM електромер: EMH EM4TІІ AC-1S, като 

осъществи доставки за периода 2015-2016 година.  

9.2. Оторизационно писмо, преведено на български език. В превода на български език 

е допусната техническа грешка в наименованието на електромера – посочен е EMH EMTІІ 

AC-1S, а в оторизационното писмо на английски език – електромерът е обозначен като EMH 

EM4TІІ AC-1S.  

Посоченото оторизационно писмо не е в оригинал или нотариално заверено копие 

противно на изискванията на т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” от 

приложените към документацията „Условия за участие”. 

Представеният превод на български език не съответства на текста на документа на 

английски език, противно на изискванията на т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие”. 

Същевременно не е посочено лицето, което с подписа си удостоверява съответствието 

на представения превод с оригинала и не е представено пълномощно противно на 

изискването на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие”. 

Предвид на това комисията намира, че следва да изиска от кандидата да 

представи оригинал или нотариално заверено копие на представеното оторизационно 

писмо от LEM Europe GmbH, даващо права на „БАЛКАНТЕЛ” ООД да вземе участие и 

да предостави предложение в тръжна процедура на договаряне с обявление с предмет: 
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„Доставка на система за търговско измерване и дистанционно отчитане на 

електрическата енергия на борда на железопътните превозни средства, собственост на 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД” и в последствие да преговаря и подпише договор за 

продуктите на LEM електромер: EMH EM4TІІ AC-1S, като осъществи доставки за 

периода 2015-2016 година, придружено с точен превод на български език в съответствие 

с изискванията на т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” и на т. 

2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие”. 

 

10. От стр. 000041 до стр. 000043 от заявлението, кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е 

предоставил превод на български език на ЕО Междинна декларация № 2250 / 8 / SB / 2014 / 

RST / DEEN / P2012-263-03-V1.0 за проверка на типа с дата на издаване 25.07.2014 г. от 

Arsenal Railway Certification GmbH. Документът се отнася за EMH електромер EM4ІІ без 

система за обработка на данни DHS с техническо досие P2012-263-02-V1.0. 

Представеният документ не е заверен съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие” 

форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата 

и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата. 

Не е посочено и лицето, което с подписа си удостоверява съответствието на 

представения документ с оригинала и не е представено пълномощно противно на изискването 

на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Същевременно представеният превод на български език не съответства на текста на 

представения документ на немски и английски език от стр. 000044 до стр. 000049, съгласно 

направената от кандидата номерация на страниците, противно на изискванията на т. 4 от 

раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”, както следва: 

- Представеният превод е на документ с № 2250/8/SB/2014/RST/DEEN/P2012-263-03-

V1.0, който е издаден на 25.07.2014 г. и касае ЕМН електромер ЕМ4ТІІ без система за 

обработка на данни DHS; 

- Представените документи на немски и английски език са с различен номер от този в 

превода, а именно: № 2250/8/SB/2015/RST/DEEN/P2012-263-06-V1.0, издадени са на друга 

датата – 26.01.2015 г. и касаят ЕМН електромер ЕМ4ТІІ със система за обработка на данни 

DHS. 

Във връзка с гореизложеното, предоставеният документ не отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”.  

 

11. От стр. 000044 до стр. 000049 от заявлението, кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е 

представил заверени с подпис на представляващия кандидата и гриф „Вярно с оригинал” 

копия на: 

11.1. ЕG-Zwischenprüfbescheinigung für das Baumuster № 2250/8/SB/2015/RST/DEEN/ 

P2012-263-06-V1.0 за проверка на типа. Документът е издаден на немски език на 26.01.2015 г. 

от Arsenal Railway Certification GmbH и се отнася за EMH електромер EM4TІІ със система за 

обработка на данни DHS, с техническо досие P2012-263-05-V1.0. 

11.2. EC Intermediate Statement of Verification for the type № 2250/8/SB/2015/RST/DEEN/ 

P2012-263-06-V1.0 за проверка на типа. Документът е издаден на английски език, на 

26.01.2015 г. от Arsenal Railway Certification GmbH и се отнася за EMH електромер EM4TІІ 

със система за обработка на данни DHS, с техническо досие P2012-263-05-V1.0. 

Представените документи не са заверени съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел 

VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо 

кандидата и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата.  



 

10 
 

Документите не са придружени и с превод на български език противно на 

изискванията на т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие”.  

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да представи повторно 

посочените документи в съответствие с изискванията на т. 1 и т. 4 от раздел VІІ 

„Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”. 

 

12. От стр. 000050 до стр. 000059 от заявлението, кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е 

представил заверено с подпис на лице, за което няма данни да е упълномощено от 

представляващите кандидата и гриф „Вярно с оригинал” копие на доклад (превод на 

български език) с номер P2012-263-01-V1.0 за извършена проверка на EMH електромер 

EM4TІІ, издаден на 25.07.2014 г.  

Представеният документ не е заверен съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие” 

форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата 

и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата. 

Не е посочено и лицето, което с подписа си удостоверява съответствието на 

представения документ с оригинала и не е представено пълномощно противно на изискването 

на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Същевременно представеният превод на български език не съответства на текста на 

представения документ на немски език от стр. 000060 до стр. 000056, съгласно направената от 

кандидата номерация на страниците (документът е номерират от 000060 до 000062, след 

което следващите страници са номерирани от 000052 до 000056, т.е. дублирана е номерацията 

от страна на кандидата), противно на изискванията на т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие”. 

както следва: 

- Представеният превод е на документ с № P2012-263-01-V1.0, който е издаден на 

25.07.2014 г.; 

- Представеният документ на немски език е с различен номер от този в превода, а 

именно: № P2012-263-04-V1.0, издадени са на друга датата – 26.01.2015 г. 

Във връзка с гореизложеното, предоставеният документ не отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”.  

 

13. От стр. 000060 до стр. 000056 от заявлението (документът е номериран от 000060 

до 000062, след което следващите страници са номерирани от 000052 до 000056, т.е. 

дублирана е номерацията от страна на кандидата), кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД е 

представил заверени с подпис на представляващия кандидата и гриф „Вярно с оригинал” 

копие на Доклад (Inspektionsbericht EG-Prüfung gemäβ TSI Loc&Pas (2011/291EU) bei 

Anwendung Modul SB) с номер (Dokumentnummer) P2012-263-04-V1.0 за извършена проверка 

на EMH електромер EM4TІІ със система за обработка на данни DHS (EMH Elektrizitätzähler 

EM4TII mit Datenverarbeitungssystem (DHS)), издаден на немски език, на 26.01.2015 г.  

Представените документи не са заверени съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел 

VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо 

кандидата и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата.  

Документите не са придружени и с превод на български език противно на 

изискванията на т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие”.  

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да представи повторно 

посочените документи в съответствие с изискванията на т. 1 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания 

към документите” от приложените към документацията „Условия за участие”. 
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14. От стр. 000061 до стр. 000144 от заявлението, кандидатът  „БАЛКАНТЕЛ” ООД  е  

представил заверено с подпис на лице, за което няма данни да е упълномощено от 

представляващите кандидата и гриф „Вярно с оригинал” копие на техническо описание на 

предлаганата система за търговско измерване и дистанционно отчитане на енергията на 

борда на железопътните превозни средства.  

Комисията констатира, че: 

- На стр. 000069, т. 5. „Гаранционен сервиз” кандидатът е посочил, че гаранционният 

срок на всички елементи на предложената от кандидата система е 28 месеца; 

- От стр. 000070 до 000071, т.6 „Принципно описание на приложения софтуер” 

съдържа принципно описание на приложения софтуер на системата и съответно е посочен 

софтуера на системата - BTEL-ENERGYSOFT; 

- Описани са характеристиките на елементите на системата: електромер, система за 

обработка на данни, измервателен напреженов трансформатор за външен монтаж на  

локомотиви серия 42, 43, 44, 45 и 61, измервателен напреженов трансформатор за 

вътрешен монтаж на локомотиви серия 46, измервателен токов трансформатор и наземна 

система за събиране на данни (DCS) със съответните специализирани програми за 

дистанционно отчитане на електромерите, местоположението на електровозите и последваща 

обработка на данните и други), съгласно приложената към документацията за участие 

„Техническа спецификация за доставка на системи за търговско измерване и дистанционно 

отчитане на енергията на борда на железопътните превозни средства, собственост на „БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД, съгласно БДС EN 50463-х:2012”. 

По отношение на представените документи, комисията констатира следните 

несъответствия: 

 

14.1. Описанието на предлаганата система от стр. 000062 до стр. 000071 съгласно 

направената от кандидата номерация не е в оригинал и не отговаря на изискванията на 

Възложителя, посочени в т. 1.9.3, раздел ІІІ. „Съдържание на заявлението за участие”, в т. 1 и 

т.4, раздел VІІ. „Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Не са посочени търговските наименования/модели на елементите на системата: 

измервателен напреженов трансформатор за външен монтаж на  локомотиви серия 42, 43, 44, 

45 и 61, измервателен напреженов трансформатор за вътрешен монтаж, система за обработка 

на данни и токов измервателен трансформатор.  

На стр. 000067, в т. 3 „Функции и структура на системата” от описанието са посочени 

два типа електромери EM4T II / MT830/831, като не е ясно кой тип електромер е включен в 

техническото описание на системата, предлагана от кандидата. За посочения електромер 

MT830/831 не са предоставени документи, посочени в т. 1.9.1., 1.9.2., 1.9.3., 1.9.4. и 1.9.5. от 

раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да представи Описанието на 

предлаганата система (от стр. 000062 до стр. 000071 съгласно направената от кандидата 

номерация) в оригинал, подписан от представляващия кандидата съгласно актуалната му 

търговска регистрация в съответствие с изискването на т. 1.9.3, раздел ІІІ. „Съдържание на 

заявлението за участие”, в т. 1 и т.4, раздел VІІ. „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”, в което да бъдат посочени 

търговските наименования/модели на елементите на системата: измервателен 

напреженов трансформатор за външен монтаж на  локомотиви серия 42, 43, 44, 45 и 61, 

измервателен напреженов трансформатор за вътрешен монтаж, система за обработка на 

данни и токов измервателен трансформатор и да бъде уточнено търговското 

наименование/типа на предлагания елемент от системата – електромер дали е тип 

“EM4T II” или тип “MT830/831”. 
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14.2. Представените към описанието на предлаганата система копия на документи не 

са заверени съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с 

оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър печат, тъй като не е 

поставен мокър печат на кандидата. 

Не е посочено и лицето, което с подписа си удостоверява съответствието на 

представените копия от документи с оригиналите и не е представено пълномощно противно 

на изискването на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие”. 

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да представи всички приложени 

към описанието на предлаганата система копия от документи в изискуемата съгласно т. 1 от 

Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие” форма на заверка с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо 

кандидата и мокър печат, като се посочи лицето, което с подписа си удостоверява 

съответствието на представените копия от документи с оригиналите или се представи 

пълномощното на лицето извършило заверката в съответствие с изискването на т. 2 от 

Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”. 

 

14.3. От стр. 000072 до стр. 000081 е представена ЕО-таблица за изпитване Подсистема 

Log&Pas за проект Електромер за железопътни превозни средства EMH/EM4T ІІ /Фаза 

проектиране и разработване/. От текста на същата е видно, че тя е част от Доклад за 

изпитване № 213-01360 от 07.04.2014 г. по проект Р2012-263. Предвид на това и 

съобразявайки, че в представения документ няма данни за съставителя и издателя му, 

комисията счита, че същият представлява превод на български език от документ на чужд 

език. Кандидатът не е представил заверено копие на оригиналния документ на чужд език, с 

посочен издател, чийто превод е представил противно на изискването на изискването на т. 4 

от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия 

за участие”. От текста на представения превод е видно, че става въпрос за протоколи от 

изпитвания, проведени във връзка с ЕО Междинна декларация за проверка на типа № 

2250/8/SB/2014/RST/DEEN/P2012-263-03-V1.0 от 25.07.2014 г. за ЕМН електромер ЕМ4ТІІ 

без система за обработка на данни DHS. Същевременно, обаче, от представените документи 

от кандидата е видно, че за този електромер е извършена последваща проверка на типа и е 

издадена нова ЕО Междинна декларация за проверка на типа № 

2250/8/SB/2015/RST/DEEN/P2012-263-06-V1.0 от 26.01.2015 г. за ЕМН електромер ЕМ4ТІІ 

със система за обработка на данни DHS.  

Предвид на това, комисията счита, че следва да изиска от кандидата да представи 

протоколите от проведените изпитвания на изделието ЕМН електромер ЕМ4ТІІ със система 

за обработка на данни DHS във връзка с издадената ЕО Междинна декларация за проверка на 

типа № 2250/8/SB/2015/RST/DEEN/P2012-263-06-V1.0 от 26.01.2015 г., които да бъдат 

представени в заверено копие от оригиналния документ и в превод на български език 

съгласно изискванията на т. 1 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”.  

 

14.4. От стр.000082 до стр. 00098 е представен превод на български език на техническо 

досие с номер P2012-263-02-V1.0 за EMH електромер EM4TІІ, издаден на 25.07.2014 г., в 

който не е посочено, че електромера е със система за обработка на данни DHS. Съгласно т. 

4.2.2. от техническото досие са оценени само електронните електромери без DHS, като част 

от системите на превозните средства.  

Представеният документ не е заверен съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие” 

форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата 

и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата. 
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Не е посочено и лицето, което с подписа си удостоверява съответствието на 

представения документ с оригинала и не е представено пълномощно противно на изискването 

на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Представеният превод на български език не съответства на текста на представения 

документ на немски език от стр. 000099 до стр. 000115, съгласно направената от кандидата 

номерация на страниците, с номер P2012-263-04-V1.0 за EMH електромер EM4TІІ, издаден на 

26.01.2015 г., противно на изискванията на т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” 

от приложените към документацията „Условия за участие”. 

Във връзка с гореизложеното, предоставеният документ не отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”.  

 

14.5. От стр. 000099 до стр. 000115 е представено техническо досие (Technisches 

Dossier) с номер (Dokumentnummer) P2012-263-05-V1.0,  издадено на 26.01.2015 г., на немски 

език, за EMH електромер EM4TІІ със система за обработка на данни DHS (EMH 

Elektrizitaetzaehler EM4TII mit Datenverabeitungssystem DHS).  

Представеният документ не е заверен съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие” 

форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата 

и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата.  

Документът не е придружен с превод на български език противно на изискванията на т. 

4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да представи повторно посочения 

документ - Техническо досие (Technisches Dossier) с номер (Dokumentnummer) P2012-263-05-

V1.0,  издадено на 26.01.2015 г.,  в съответствие с изискванията на т. 1 и т. 4 от раздел VІІ 

„Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие”, 

т.е. заверен с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и 

мокър печат, както и придружен с превод на български език. 

 

14.6. От стр. 000116 до стр. 000134 са представени 2 броя брошури с токови 

трансформатори на английски език без приложен превод на български език.  

Представеният документ не е заверен съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие” 

форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата 

и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата. 

Не е посочено и лицето, което с подписа си удостоверява съответствието на 

представения документ с оригинала и не е представено пълномощно противно на изискването 

на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Документът не е придружен с превод на български език противно на изискванията на т. 

4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Във връзка с гореизложеното, предоставеният документ не отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”. 

 

14.7. От стр. 000135 до стр. 000144 са представена брошура с напреженови 

трансформатори на английски език без приложен превод на български език.  

Представеният документ не е заверен съгласно изисканата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за участие” 

форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата 

и мокър печат, тъй като не е поставен мокър печат на кандидата. 
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Не е посочено и лицето, което с подписа си удостоверява съответствието на 

представения документ с оригинала и не е представено пълномощно противно на изискването 

на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Документът не е придружен с превод на български език противно на изискванията на т. 

4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията 

„Условия за участие”. 

Във връзка с гореизложеното, предоставеният документ не отговаря на изискванията 

на Възложителя, посочени в т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”. 

 

14.8. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД не е уточнил търговското наименование на 

предлаганите от него трансформатори (измервателен напреженов трансформатор за 

външен/вътрешен монтаж, измервателен токов трансформатор) и не е представил за 

предлаганите от него трансформатори документите, посочени в т. 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4., 

1.9.5., 1.9.7. и 1.9.13. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” от приложените 

към документацията „Условия за участие”. 

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да уточни търговското 

наименование на предлаганите от него трансформатори и след уточняване кандидатът трябва 

да представи за тях документите по т. 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4., 1.9.5., 1.9.7. и 1.9.13.  от раздел 

ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” от приложените към документацията „Условия за 

участие”. 

 

14.9. Кандидатът „БАЛКАНТЕЛ” ООД не е приложил към описанието на предлаганата 

система проект за свързване и схема на комуникацията за системата, както и инструкции за 

монтаж на оборудването, придружени със съответните пояснителни чертежи на български 

език противно на изискванията на т. 1.9.13. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за 

участие” от приложените към документацията „Условия за участие”. 

Комисията констатира, че на стр. 000065 съгласно направената от кандидата 

номерация са представени основните елементи на системата, които са посочени на фигура 2. 

Същата, обаче, не съдържа достатъчно ясно и точно описание на мястото на разположение и 

монтаж на всеки един от елементите на системата в съответната серия локомотиви (словесно 

и графично). Същевременно не е представена и инструкция за монтаж на всеки един от 

елементите на системата. 

Комисията намира, че следва да изиска от кандидата да представи: 

1) Проект на свързване и схема на комуникация на системата, в която да бъде посочено 

как се свързват отделните елементи на системата (еднолинейна схема); 

2) Инструкции за монтаж на оборудването, придружени със съответните пояснителни 

чертежи на български език, съдържащи словесно и графично описание на начина на монтаж 

на всеки един от елементите на системата и точното място на монтаж на всеки един от 

елементите на системата в съответната серия локомотиви. 

 

ІІ. ДОКУМЕНТИ, КОИТО КАНДИДАТЪТ „БАЛКАНТЕЛ” ООД ТРЯБВА ДА 

ПРЕДОСТАВИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.  

С оглед гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8  от ЗОП, кандидатът следва 

да предостави следните документи и уточнения: 

 

1. Кандидатът следва да уточни вида на дейностите, които ще се извършват от 

подизпълнителя и дела му на участие, като при необходимост да представи декларация 

от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител по образец, приложен 

към документацията за участие /Приложение № 3/ със съдържание, съответстващо на 

обема дейности, посочени в уточнението на кандидата. 

 

2. Кандидатът следва да представи: 
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2.1. Копие от годишния финансов отчет за 2014 г. на “БАЛКАНТЕЛ” ООД, 

съдържащ баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет 

за паричните потоци, в изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие” форма на 

заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и 

мокър печат, 

или 

2.2. Удостоверение от банка, подписано от представляващите банковата 

институция съгласно търговската й регистрация; или документа, от който произтича 

представителната власт на лицата, подписали представената Банкова референция № 

711/98/04.11.2015 г. и изх. № 0711-58-099361/04.11.2015 г., или писмено потвърждение от 

представляващите банковата институция на представителната власт на лицата, 

подписали представената Банкова референция № 711/98/04.11.2015 г. и изх. № 0711-58-

099361/04.11.2015 г. и на удостоверените с този документ обстоятелства. 

 

3. Кандидатът следва да представи в изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, 

представляващо кандидата и мокър печат, както и представяне на превод на български 

език на представените документи, съгласно изискванията на т. 4 от раздел VІІ. 

„Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”, издаден на името на производителя съгласно представената от кандидата 

оторизация в съответствие с изискванията на т. 1.9.1. от раздел ІІІ “Съдържание на 

заявлението за участие” от “Условията за участие”, следните документи: 

3.1. Сертификат № SGI 1936357/1123 съгласно стандарти ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 и OHSAS 18001:2007 с обхват „Design and manufacturing of current and voltage 

measuring solutions”, издаден на английски език на ARTECHE Instrument Transformers 

от сертифициращия орган LRQA Espana, S.L., със срок на валидност до 31.07.2017 г.  

3.2. Анекси/приложения към сертификат № SGI 1936357/1123, издадени на 

испански и на английски език от горепосочения сертифициращ орган, в които е 

посочено “Main Location: ARTECHE Instrument Transformers; Locations:  Elektrotecnica 

Arteche Hermanos, S.L. и Arteche Nissin, S.L.“. 

 

4. Кандидатът следва да представи оригинал или нотариално заверено копие на 

оторизационно писмо, издадено на английски език от ELECTROТЕСNICA ARTECHE 

HERMANOS S.L. за оторизация на B-Power Jsc, с ясно посочване на продукцията, за 

която се отнася, доказващ правото на кандидата или на неговия подизпълнител да 

предлага и извършва доставки на продукцията през 2015-2016 г., придружен с превод на 

български език. 

 

5. Кандидатът следва да представи повторно в оригинал или нотариално заверено 

копие на Оторизационното писмо, с което „Би-Пауър” АД дава съгласие „Балкантел” 

ООД да предлага и извършва доставки, да извършва монтаж и въвеждане в 

експлоатация и следгаранционно обслужване за продуктите, произведени от компания 

ELECTROТЕСNICA ARTECHE HERMANOS S.L. през 2015-2016 г. за нуждите на 

компания „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, като в същото да бъде посочено за кои 

съставни елементи от системата за търговско измерване и дистанционно отчитане на 

електрическата енергия се отнася оторизацията и да бъде посочено точно 

наименованието на производителя (ELECTROТЕСNICA ARTECHE HERMANOS S.L.), 

в съответствие с изискванията на т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за 

участие” от приложените към документацията „Условия за участие. 

 

6. Кандидатът следва да представи повторно валиден сертификат за наличие на 

внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или 
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еквивалент), издаден от акредитирана сертификационна организация на името на 

производителя на предлагания електромер (LEM Europe GmbH), в съответствие с 

изискванията на т. 1.9.1. от раздел ІІІ “Съдържание на заявлението за участие” от 

“Условията за участие”и на т. 1 и т. 2 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”. 

 

7. Кандидатът следва да представи оригинал или нотариално заверено копие в 

съответствие с изискванията на т. 1.9.2. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за 

участие” на представеното оторизационно писмо от LEM Europe GmbH, даващо права 

на „БАЛКАНТЕЛ” ООД да вземе участие и да предостави предложение в тръжна 

процедура на договаряне с обявление 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” и в 

последствие да преговаря и подпише договор за продуктите на LEM електромер: EMH 

EM4TІІ AC-1S, като осъществи доставки за периода 2015-2016 година, придружено с 

точен превод на български език в съответствие с изискванията на т. 2 и т. 4 от раздел 

VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”. 

 

8. Кандидатът следва да представи повторно един от посочените по-долу 

документи в изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие” форма на заверка - с гриф 

“Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър печат, 

придружени с  точен превод на български език съгласно изискванията на т. 4 от раздел 

VІІ „Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”, като следва: 

- ЕG-Zwischenprüfbescheinigung für das Baumuster № 2250/8/SB/2015/RST/DEEN/ 

P2012-263-06-V1.0 за проверка на типа. Документът е издаден на немски език на 

26.01.2015 г. от Arsenal Railway Certification GmbH и се отнася за EMH електромер 

EM4TІІ със система за обработка на данни DHS, с техническо досие P2012-263-05-V1.0.  

или 

- EC Intermediate Statement of Verification for the type № 

2250/8/SB/2015/RST/DEEN/ P2012-263-06-V1.0 за проверка на типа. Документът е издаден 

на английски език, на 26.01.2015 г. от Arsenal Railway Certification GmbH и се отнася за 

EMH електромер EM4TІІ със система за обработка на данни DHS, с техническо досие 

P2012-263-05-V1.0. 

Документът трябва да бъде придружен с точен превод на български език в 

съответствие с изискванията на т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие”. 

 

9. Кандидатът следва да представи повторно посочения по-долу документ в 

изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените 

към документацията „Условия за участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с 

оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър печат, придружени с  

точен превод на български език, съгласно изискванията на т. 4 от раздел VІІ 

„Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”, като следва: 

- Доклад (Inspektionsbericht EG-Prüfung gemäβ TSI Loc&Pas (2011/291EU) bei 

Anwendung Modul SB) с номер (Dokumentnummer) P2012-263-04-V1.0 за извършена 

проверка на EMH електромер EM4TІІ със система за обработка на данни DHS (EMH 

Elektrizitätzähler EM4TII mit Datenverarbeitungssystem (DHS)), издаден на немски език, 

на 26.01.2015 г.  
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Документите трябва да бъдат придружени с точен превод на български език в 

съответствие с изискванията на т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие”. 

 

10. Кандидатът следва да представи повторно посочения документ - Техническо 

досие (Technisches Dossier) с номер (Dokumentnummer) P2012-263-05-V1.0,  издадено на 

26.01.2015 г.,  в съответствие с изискванията на т. 1 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие”, т.е. заверен с 

гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър 

печат, както и придружен с превод на български език. 

 

11. Кандидатът следва да представи всички приложени към описанието на 

предлаганата система копия от документи в изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ 

“Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие” форма на заверка с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, 

представляващо кандидата и мокър печат, като се посочи лицето, което с подписа си 

удостоверява съответствието на представените копия от документи с оригиналите или 

се представи пълномощното на лицето извършило заверката в съответствие с 

изискването на т. 2 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените към 

документацията „Условия за участие”. 

 

12. Кандидатът следва да представи протоколите от проведените изпитвания на 

изделието ЕМН електромер ЕМ4ТІІ със система за обработка на данни DHS във връзка 

с издадената ЕО Междинна декларация за проверка на типа № 

2250/8/SB/2015/RST/DEEN/P2012-263-06-V1.0 от 26.01.2015 г., които да бъдат представени 

в заверено копие от оригиналния документ и в превод на български език съгласно 

изискванията на т. 1 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към документите” от 

приложените към документацията „Условия за участие”. 

 

13. Кандидатът следва да представи повторно посочения документ - Техническо 

досие (Technisches Dossier) с номер (Dokumentnummer) P2012-263-05-V1.0,  издадено на 

26.01.2015 г.,  в съответствие с изискванията на т. 1 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие”, т.е. заверен с 

гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър 

печат, както и придружен с превод на български език. 

 

14. Кандидатът следва да уточни търговското наименование на предлаганите 

трансформатори (измервателен напреженов трансформатор за външен/вътрешен 

монтаж, измервателен токов трансформатор). 

 

15. След уточняване на търговското наименование на трансформаторите 

кандидатът трябва да представи за тях документите по т. 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4., 1.9.5., 

1.9.7. и 1.9.13. от раздел ІІІ „Съдържание на заявлението за участие” от приложените 

към документацията „Условия за участие”.  

 

16. Кандидатът следва да представи повторно посочените по-долу документи в 

изискуемата съгласно т. 1 от Раздел VІІ “Изисквания към документите” от приложените 

към документацията „Условия за участие” форма на заверка - с гриф “Вярно с 

оригинала”, подпис на лицето, представляващо кандидата и мокър печат, придружени с  

точен превод на български език съгласно изискванията на т. 4 от раздел VІІ 

„Изисквания към документите” от приложените към документацията „Условия за 

участие”, като следва: 

- 2 броя брошури с токови трансформатори на английски език; 

- 1 брой брошура с напреженови трансформатори на английски език. 
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Документите трябва да бъдат придружени с точен превод на български език в 

съответствие с изискванията на т. 1, т. 2 и т. 4 от раздел VІІ „Изисквания към 

документите” от приложените към документацията „Условия за участие”. 

 

17. Кандидатът следва да представи следните документи в оригинал, подписани 

от представляващия съгласно търговската му регистрация: 

- Проект на свързване и схема на комуникация на системата, в която да бъде 

посочено как се свързват отделните елементи на системата (еднолинейна схема); 

- Инструкции за монтаж на оборудването, придружени със съответните 

пояснителни чертежи на български език, съдържащи словесно и графично описание на 

начина на монтаж на всеки един от елементите на системата и точното място на монтаж 

на всеки един от елементите на системата в съответната серия локомотиви. 

 

Копията на документите следва да се представят заверени (когато са ксерокопия) 

с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето/ата, представляващи кандидата и/или 

участника, и мокър печат. Документите и данните в заявлението се подписват само от 

представляващия (представляващите) кандидата и/или участника, съгласно актуалната 

му търговска регистрация. 

В случай, че кандидатът представи пълномощно, същото да е с дата на издаване, 

предшестваща подаването на заявлението. 

Всички документи, които са на чужд език да са придружени с превод на 

български език. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9  от ЗОП, в срок до 5 /пет/ 

работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, кандидатът 

следва да представи горепосочените документи. 

Комисията реши да продължи своята работа с разглеждане на документите в 

заявленията на кандидата „ПМ Електрикал” ЕООД, за съответствието му с критериите за 

подбор, поставени от Възложителя на следващото свое заседание. 

Настоящият протокол се състои от 18 /осемнадесет/ страници и се състави и подписа 

от членовете на комисията в един екземпляр, който ще се съхранява към документацията по 

процедурата. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /инж. Катя Стоянова/ 

 
 

ЧЛЕНОВЕ:  

            1.                              /Мария Петрова/ 

  

            2.                              /инж.Андрей Катеринкин/ 

 

            3.                               /инж.Димитър Тонев/ 

        

       4.                              /инж. Божидар Минев/ 

 

 


