
УТВЪРЖДАВАМ:

инж. Любомир Илиев/
Управител на “БДДС-Товарни превози ” ЕООД

У  /  -

/
/ '  на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП)

П Р О Т О К О Л  №3

На 10.01.2017 г., в 09:30 часа в сградата на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, гр. 
София, ул. “Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 726/20.12.2016 год. на Управителя 
на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на получените 
оферти за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП е предмет: „Доставка на 
52 броя необработени бандажи с размери 01255 х 01090 х 143 мм от валцувана нелегирана 
стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46000 на „БДЖ - 
Товарни превози” ЕООД до края на 2016 г.“, обявена с обява с per. № 02-32-9/09.12.2016 г. и 
регистрирана в Портала на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки е 
информация ID: 9059739, се проведе заседание на комисия, назначена е горепосочената 
заповед, в състав:

Председател:
„БДЖ-Товарни прево ___ г „

1.УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ

При разглеждане на документите в офертата, комисията е установила, че в 
„Представяне на участника”, изготвено съгласно Приложение № 4 от обявата за участие, 
всеки един участник е посочил e-mail за коресподенция (електронна поща).

С оглед на това, назначената със Заповед № 726/20.12.2016 год. на Управителя на 
„БДЖ -  Товарни превози” ЕООД комисия реши да ползва еднакъв способ на изпращане на 
Протокол № 1 и Протокол № 2, съдържащ констатациите от работата й -  на електронните 
пощи, посочени в офертите на участниците, както следва:

- писмо № 02-32-9-5/30.12.2016 г. до „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД, на 30.12.2016 г., е 
изпратено на електронната поща, посочена в „Представянето на участника” и на плика на 
офертата - simex-trans@simex.cz;

- писмо № 02-32-9-6/30.12.2016 г. до „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, 
Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон, на 30.12.2016 г., е 
изпратено на електронната поща, посочена в „Представянето на участника” и на плика на 
офертата - krasi_ssstrade@mail.bg.

- писмо № 02-32-9-7/30.12.2016 г. до „ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, на 30.12.2016 г., е 
изпратено на електронната поща, посочена в „Представянето на участника” и на плика на 
офертата - bulgaria@ubex.cc;

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола, в който са посочени 
констатациите по отношение на документите в офертата.

Протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията са публикувани на 30.12.2016 г. в 
раздела на поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД -

Членове:

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/dostavka-na-52-neobraboteni-bandaji-za-
40-46-seria-za-remont-na-bdz-cargo.html.

Във връзка с гореизложеното, срокът от 5 работни дни за предоставяне на 
допълнителни документи за всички участници започва да тече от 03.01.2017 г. . като 
датата за предоставянето им е 09.01.2017 г.

Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД са 
постъпили запечатани, непрозрачни и ненарушена цялост пликове от следните участници в 
обществената поръчка с горецитирания предмет:

1. „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД -  вх. № 02-32-9-8/09.01.2017 г, 11:27 часа.
2. „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон -  вх. № 02-32-9-9/09.01.2017 г., 14:21 часа.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително подадените от участниците 
документи, изискани на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с направените констатации 
при разглеждане на представените от участниците документи и съпоставянето им с критериите за 
подбор, определени от Възложителя, изложени в Протокол № 2/27.12.2016 г.

ТТ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ 
УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ.

П.1. „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД
Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи

към оферта с вх. № 02-32-9-2/19.12.2016 г...............”. При разглеждане на представените от
участника документи, комисията констатира, следното:

1. Писмо от упълномощения представител г-н М. Керанов -  2 страници;
2. Нотариално заверено копие на пълномощно (пълномощно с нотариална заверка № О 

7/2017 - общо 3 страници), съгласно което производителят BONATRANS GROUP a.s. гр. 
Бохумин, Чешка Република е упълномощил участника „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД да 
предлага и извършва доставки на продукцията му през 2016-2017 г. Горепосоченият 
документ е издаден на чешки език, подписан е от инж. Якуб Вейман и към него е приложен 
превод на български език (3 страници);

3. Нотариално заверено пълномощно в оригинал (пълномощно с нотариална заверка с № 
О 8/2017 - общо 2 страници), издаден на чешки език, подписан от инж. Якуб Вейман и е със 
съдържание еднакво на това на описаното в т.1 от настоящия протокол пълномощно. Към 
документът е приложен превод на български език (2 страници).

В частта, отнасяща се за „Симекс-Транс” ЕООД от Протокол № 2 от 27.01.2017 г. е 
отбелязано, че участникът трябва да представи допълнително нотариално заверено копие на 
описаното в т.1, раздел I от цитирания протокол пълномощното на български език, подписан 
от инж. Якуб Вейман и съгласно което BONATRANS GROUP a.s. гр. Бохумин, Чешка 
Република е упълномощило участника „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД да предлага и извършва 
доставки на продукцията му през 2016-2017 г. Въпреки това, Комисията намира, че 
участникът е представил документа във формата, посочена в обявата № 02-32-9/09.12.2016 г. 
на Възложителя и впоследствие изискана в Протокол № 2 от 27.12.2016 г., а именно 
нотариално заверено копие на документ от производителя, доказващ правото му да предлага 
и извършва доставка на продукцията му през 2016/ 2017 год. (оторизационно писмо, 
пълномощно и др.).

4. Писмо на чешки език с приложен превод на български език (общо 2 страници), 
съгласно съдържанието му, BONATRANS GROUP a.s. гр. Бохумин произвежда бандажи 
съгласно UIC 810-1 - приложение на горепосоченото писмо. Под текста на горецитираното 
писмо е положен печат и подпис, без да е посочено лицето, направило изявлението на чешки 
език. Преводът на писмото е подписан от упълномощения представител на „Симекс-Транс” 
ЕООД -  г-н Митко Керанов и подпечатан с печата на дружеството. От превода на писмото 
става ясно следното: при производството на бандажи „ще бъдат взети под внимание също и 
специфичните изисквания, които са посочени в техническите условия на БДЖ. Също така в
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техническите условия на БДЖ са регистрирани несъответствия с UIC 810-1 съгласно 
посоченото по-долу:

Стойностите на измерената твърдост трябва да с а :
- в точки 1 - 4 трябва да се понижават
- в точка 1 и в точка 8 -  мин. 265 НВ (в съответствие с UIC 810-1)
- в точка 4 — не по-ниска от 265 НВ”.
Към горецитираното писмо е приложено следното:

- документ UIC 810-1 V в превод на български език, подписан от упълномощения 
представител на „Симекс-Транс” ЕООД -  г-н Митко Керанов и подпечатан е печата на 
дружеството, общо 26 страници;

- библиография на английски език от UIC 810-1, съдържаща 2 страници, като в долните
им колонтитули (footers) са посочени съответно „32 810-1 О” и „33 810-1 О”).
Страниците са подписани от упълномощения представител на „Симекс-Транс” ЕООД -  г-н 
Митко Керанов и подпечатани е печата на дружеството;

- таблица 1, таблица 2 и таблица 3 на български език, намиращи се на три страници, като
в горните им колонтитули (headers) са посочени съответно „-22- 810-1 V“, “-23- 810-1 V “
и “-24-“. Страниците са подписани от упълномощения представител на „Симекс-Транс” 
ЕООД -  г-н Митко Керанов и подпечатани с печата на дружеството;

- документ UIC 810-1 V на чешки език, е положен на първа страница печат на 
BONATRANS GROUP a.s. и подписан на всяка страница, без да е посочено лицето (общо 24 
страници);

- документ UIC 810-1 V в превод на български език, подписан от упълномощения 
представител на „Симекс-Транс” ЕООД -  г-н Митко Керанов и подпечатан е печата на 
дружеството, общо 26 страници;

- библиография на английски език от UIC 810-1, съдържаща 2 страници, като в долните
им колонтитули (footers) са посочени съответно „32 810-1 О” и „33 810-1 О”).
Страниците са подписани от упълномощения представител на „Симекс-Транс” ЕООД -  г-н 
Митко Керанов и подпечатани е печата на дружеството;

- таблица 1, таблица 2 и таблица 3 на български език, намиращи се на три страници, като
в горните им колонтитули (headers) са посочени съответно „-22- 810-1 V“, “-23- 810-1 V “
и “-24-“. Страниците са подписани от упълномощения представител на „Симекс-Транс” 
ЕООД -  г-н Митко Керанов и подпечатани е печата на дружеството;

- документ UIC 810-1 V на чешки език, с положен на първа страница печат на 
BONATRANS GROUP a.s. и подписан на всяка страница, без да е посочено лицето (общо 24 
страници);

При разглеждане на описаните в т.4 документи и изложеното в писмото, комисията 
констатира, че на стр.З от Техническите условия ТП_ПЛС 810 -  1/16 на Възложителя е 
посочено следното: „стойностите на измерената твърдост трябва да са:

- в точки 1-4 трябва да се понижават;
- в точка 1 и в точка 8 -  не повече от 321 НВ;
- в точка 4 -  не по-ниска от 265 НВ”.
Техническите условия ТППЛС 810-1/16 на Възложителя за доставка на необработени 

бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тягов подвижен състав на „БДЖ - 
Товарни превози” ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2 
(Приложение № 2 към обявата) са разработени въз основа UIC 810-1, което е видно от
съдържанието на ТП ПЛС 810-1/16 и от наименованието им, а именно: „.......в съответствие
с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2”. Налице е съобразяване е посочената в UIC 810-1 
минимална стойност, като същевременно Възложителят е поставил изискване по отношение 
на максималната допустима стойност. Стойностите на твърдостта, измерена в т.1 и т.8 не 
трябва да надвишават 321 НВ, съобразно поставеното от Възложителя условие и да не са по- 
ниски от 265 НВ, съгласно UIC 810-1. Това е предвидено във връзка е разликата, която се 
получава между максималните стойности на измерената твърдост на бандажите в една 
партида, която съгласно UIC 810-1 не трябва да надвишава 30 НВ. Това е видно на стр. 6, в т. 
4.2.3. „Хомогенност на партидата по твърдост” от предоставения от участника документ UIC



810-1 V в превод на български език, подписан от упълномощения представител на „Симекс- 
Транс” ЕООД.

5. След констатацията в Протокол № 2 от 27.12.2016 г., че маркировката в представения 
от участника чертеж № D11-3-01140 е по външната челна повърхнина на бандажа и 
съответно не отговаря на изискванията на Възложителя, участникът „Симекс-Транс” ЕООД е 
предоставил отново чертеж № D11-3-01140 (2 броя), като допълнително е написано на ръка 
изявление на чешки език. Съгласно предоставения от участника превод на български език, е 
декларирано следното: „Означенията могат да бъдат направени съгласно изискването на 
клиента -  от вътрешната страна”. Под текста на чешки език в горецитирания чертеж е 
положен печат на BONATRANS GROUP a.s. и подпис, без да е посочено лицето, което с 
подписа си декларира написаното на ръка. Освен това, комисията не може да се убеди, че 
декларираното от лицето по-горе е достатъчно за изпълнението на горепосочената 
обществена поръчка и по отношение на следното:

- мястото за шемпеловане на маркировката на чертеж № D11-3-01140 не 
съответства на посоченото на фиг.1 от Технически условия ТППЛС 810-1/16 на 
Възложителя за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за 
колооси за тягов подвижен състав на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД (стр.6), а именно: 
разстоянието от края на бандажа до долния край на маркировката в предоставения от 
участника чертеж Dll-3-01140 е 24±5 mm, а при Възложителя - 40*45 mm;

- маркировката на предоставения от участника чертеж № D11-3-01140 е с 
подредба на означенията, която не съответства на посочената на фиг. 1 от Техническите 
условия ТП ПЛС 810-1/16 на Възложителя за доставка на необработени бандажи от 
валцувана нелегирана стомана за колооси за тягов подвижен състав на „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2 (стр.6).

С оглед на констатацията на комисията, че в документите на чешки език по т.4 и 
т.5, раздел II от настоящия п р о т о к о л , е положен само подпис, без да е посочено името и 
длъжността на неговия автор, неизяснен остава въпроса кой е автора на документа, 
разполага ли същия с представителна власт и неговото изявление обвързва ли валидно 
производителя на предложените от участника бандажи.

С оглед на гореизложеното, Комисията констатира, че и след предоставената 
възможност за представяне от участника на допълнителни документи по реда на чл.54, ал.9 от 
ППЗОП, описани в Протокол № 2/27.12.2016 г., с което е гарантирана свободна и лоялна 
конкуренция, участникът „Симекс-Транс” ЕООД не отговаря на предварително обявените от 
Възложителя условия, съдържащи се в обявата за участие.

По изложените съображения и на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във връзка с чл. 
195 от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът „Симекс-Транс” 
ЕООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената поръчка с 
предмет: „Доставка на 52 броя необработени бандажи с размери 01255 х 01090 х 143 
мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически 
локомотиви серии 40 и 46000 на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД до края на 2016 г.“, 
поради това, че подадената от него оферта не отговаря на предварително обявените от 
Възложителя условия и същият да бъде отстранен.

П.2. „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ”

Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към
оферта с вх. № 02-32-9-3/19.12.2016 г...............”, съдържащ нотариално заверено копие на
пълномощно на английски език, съгласно което HUTA BANKOVA Sp.z о.о. е упълномощило 
участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД да доставя произведени от тях стоманени 
бандажи, като към него е приложен превод на български език.

Комисията констатира, че след представянето от участника на горепосочения 
документ във формата, изискуема по т. 8, раздел „Друга информация” от обява с per. № 02- 
32-9/09.12.2016 г. на Възложителя за участие в обществената поръчка, участникът ССС 
ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, съдържащи се в обявата



за участие.

II. 3. „ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Комисията установи, че в определения срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата 

на получаване на Протокол № 2/27.12.2016 г., участникът „ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
не е представил документите, описани в Протокол № 2/27.12.2016 г. С оглед на това, 
участникът „ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД не отговаря на предварително обявените от 
Възложителя условия, съдържащи се в обявата за участие.

По изложените съображения и на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, във връзка с чл. 
195 от ЗОП, комисията реши да предложи на Възложителя, участникът „ЮБЕКС- 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД да не бъде допуснат до по-нататъшно участие в обществената 
поръчка е предмет: „Доставка на 52 броя необработени бандажи с размери 01255 х 
01090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за 
електрически локомотиви серии 40 и 46000 на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД до 
края на 2016 г.“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия и същият да бъде отстранен.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ - „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ 
чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ”

При извършената проверка на Техническото предложение, Комисията констатира, че 
същото е изготвено съгласно приложения към обявата за участие образец (Приложение № 9) 
и отговаря на изискванията на Възложителя, съдържащи се в обявата за обществена поръчка. 
Техническото предложение е подписано от представляващия участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” -  инж. 
Пьотр Торхан.

Освен посоченото в горецитираното предложение, участникът е предложил и 
следното:

- срок на доставка на 52 броя необработени бандажи е размери 01255 х 0  1090 х 143 
мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви 
серии 40 и 46 - 45 (четиридесет и пет) дни, след сключване на договора.

- гаранционен срок на необработените бандажи с размери 01255 х 0  1090 х 143 - 5 
(пет) години, съгласно UIC 810-1, 5-то издание от януари 2003 г., като гарантираният 
минимален пробег на бандажите в експлотация е 150 000 км.

Въз основа на гореизложеното, комисията допуска до етапа на разглеждане на 
ценовото предложение на участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез 
„ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ”.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА 
ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ:

Комисията подробно разгледа ценовата оферта на участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ”. При 
проверката на ценовото му предложение за наличие на допуснати аритметични и технически 
грешки, в резултат на което констатира следното:

Ценовото предложение на допуснатия участник е изготвено съгласно приложения към 
обявата за участие образец (Приложение № 10) и е подписано от упълномощения 
представител на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” -  г-н Красимир Лазаров;

В ценовото предложение на допуснатия участник не са констатирани аритметични и 
технически грешки.

Предложената от участника обща стойност за изпълнение на поръчката е 
горецитирания предмет не надвишава прогнозната стойност, посочена от възложителя в 
обявата за участие в размер на 68 640,00 лева без ДДС.

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. ЧИИТО ОФЕРТИ СА ДОПУСНАТИ 
ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ:



С оглед на гореизложеното, Комисията извърши следното класиране по определения 
от Възложителя критерий “най-ниска цена” на допуснатите участници в обществената 
поръчка с предмет: „Доставка на 52 броя необработени бандажи с размери 01255 х 01090 
х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически 
локомотиви серии 40 и 46000 на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД до края на 2016 г.“, 
както следва:

- първо място - „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” с предложена обща стойност: 60 476,00 лева без ДДС.

Съобразно извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя:
1. На основание чл.107, т.2, б. „а” от ЗОП, във връзка с чл.195 от ЗОП, да отстрани от 

участие в обществената поръчка участниците „Симекс-Транс” ЕООД и „ЮБЕКС- 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД, поради това, че офертите им не отговарят на предварително обявените 
от Възложителя условия, посочени в обявата за участие;

2. Да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 52 броя 
необработени бандажи с размери 01255 х 01090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана 
и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46000 на „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД до края на 2016 г.“ класираният на първо място участник „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ”.

С така извършените действия, назначената със Заповед № 726/20.12.2016 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД комисия приключи своята работа, като на 
основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, представя на Възложителя настоящият протокол за 
утвърждаване, ведно с всички документи събрани в хода на провеждане на настоящата 
обществена поръчка.

Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници, изготви се и се подписа от 
всички длъжностни лица в един екземпляр.

Приложения: Притокол № 1 от 20.12.2016 г. и Протокол № 2 от 27.12.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
............................................................................... Г 1 Г 1 /1

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
1. I
2.

Дата на предаване на протокола за утвърждаване: 16.01.2017 г.

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


