
УТВЪРЖДАВАМ:  

 

инж. Любомир Илиев  

Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД  /п/ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

 
на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки  

 

            Днес 27.04.2016 г., 10:00 часа в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, 

ул.“Иван Вазов” № 3, в изпълнение на заповед № 176/20.04.2016 год. на управителя на „БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД, за провеждане на обществена поръчка по реда и условията на глава 

осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на отливки за 

изработване на втулки и гайки за ремонт на повдигателни съоръжения - 25 т. (крикове) в 

Локомотивни депа Русе и Дупница”, се събраха следните длъжностни лица, определени с 

горепосочената заповед за събиране, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, 

както следва: 

      Председател: Мартина Георгиева - Старши експерт, ППОП в отдел „Обществени поръчки 

и проекти” при „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, длъжностно лице, натоварено с функциите по 

изготвянето на протоколите от работата на комисията; 

 Членове: 

 1. инж. Венцислав Славков - Ръководител на отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

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

2. инж. Божидар Минев – Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

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

       За събиране на оферти за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

отливки за изработване на втулки и гайки за ремонт на повдигателни съоръжения - 25 т. 

(крикове) в Локомотивни депа Русе и Дупница”, възложителят е публикувал публична покана, 

под уникален № 9052344 на портала за обществени поръчки, както и покана на профила на 

купувача. 

Длъжностните лица констатираха, че в определения от възложителя, краен срок за 

получаване на оферти, а именно: 25.04.2016г., 16:30 часа, в деловодството на възложителя не e 

подадена нито една оферта за участие в горепосочената обществена поръчка. 

 

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя: 

      1. Да се прекрати на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП обществената поръчка с 

предмет: „Доставка на отливки за изработване на втулки и гайки за ремонт на 

повдигателни съоръжения - 25 т. (крикове) в Локомотивни депа Русе и Дупница”. 

           На основание чл.101г, ал.4, изр. второ от Закона за обществените поръчки, така 

съставеният протокол се представя на възложителя за утвърждаване, след което протокола се 

публикува в профила на купувача.  

            Настоящият протокол се състои от 1 (една) страница, изготви се в един екземпляр и се 

подписа от всички членове на комисията. 

 

Председател:  
 

  Мартина Георгиева /п/ 

 

 

Членове:   
         

                                   инж. Венцислав Славков/п/                                            инж. Божидар Минев /п/                          

 
Подписите в настоящият документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от Закона за защита на лични данни във 

връзка с чл.22б, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

 


