
ПРИЕМАМ:

..........Дата:
инж. Любомир I .... ........ з  Илиев
УппЖите./на ,, БДЖ-Товарни превози“ ЕООД

П Р О Т О К О Л №2
по чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, ал.1 от 
ЗОП със Заповед № 01-01 -402/04.12.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
натоварена със задача за извършване на подбора на получените заявления на кандидатите и 
разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на офертите на участниците в 
обществена поръчка -  процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с 
предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД през 2018 година”, открита с Решение № 19/01.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД, публикувана на 05.11.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под уникален номер 01558-2018-0019 и на 03.11.2018 г. в Официалния вестник на 
Европейския съюз с референтен номер: 2018/S 212-487107.

I. На заседание на 21.01.2019 г. от 10:00 часа, комисията започна своята работа 
съгласно раздел VIII от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки (ППЗОП), в състав:

1. Председател: оянова - Главен експерт, ППОП в отдел „Обществени поръчки и
проекти" на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

Членове:
2. -  Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при „БДЖ-Товарни превози” 

ЕООД;
3. -  Ръководител отдел „Експлоатация на товарни вагони“ в 

дирекция „Експлоатация“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;
4. ;а -  Главен експерт в отдел „Ремонт на товарни вагони“ в дирекция

„Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на мястото на 
основния член инж. -  Главен експерт в отдел „Ремонт на товарни вагони“ в
дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
отсъстваН1я попя ли гпужр^ен отпуск;

5. -  Старши счетоводител в отдел „Счетоводство“, дирекция „Финанси и 
администрация“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

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

I.Уведомяване на кандидатите за представяне на допълнителните документи:
Протокол № 1 от работата на комисията е публикуван на 08.01.2019 г. в раздела на поръчката, 

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

- „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД -  с писмо с per. № 01-27-8-8/08.01.2019 г., на посочената на 
опаковката на заявлението електронна поща -  rvpsofia@mail.bg;
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- „РЕМОТЕКС М“ ООД -  с писмо с per. № 01 -27-8-11 /08.01.2019 г., на посочената на 
опаковката на заявлението електронна поща -  bonev@minstroy.com;

- „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД -  с писмо с per. № 01-27-8-10/08.01.2019 г , на 
посочената на опаковката на заявлението електронна поща -  evroin stz@abv.bg;

- „КОЛОВАГ“ АД -  с писмо с per. № 01-27-8-11/08.01.2019 г., на посочената на 
опаковката на заявлението електронна поща -  papazov@kolowag.bg, kolowag@kolowag.bg;

- „ТРАКЦИЯ“ АД -  с писмо с per. № 01 -27-8-12/08.01.2019 г., на посочената на 
опаковката на заявлението електронна поща -  info@tractionbg.com.

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

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

- с per. № 01-27-8-13/14.01.2019 г., 10:28 ч., за обособени позиции № 3, № 4, № 5, № 6, № 
7, № g и № 9 от „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

- с per. № 01-27-8-14/14.01.2019 г., 13:37 ч., за обособени позиции № 6, № 7 и № 8 от 
„РЕМОТЕКС М“ ООД.

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

II. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките със заявленията по реда на 
тяхното постъпване в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, както следва:

11.1..... ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:
Кандидатът „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил опаковка с надпис: „Допълнително 

представяне на документи към заявление с вх.№ 01-27-8-5/03.12.2018 г. в обществена поръчка с 
предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД през 2018 година” за обособени позиции № 6, № 7 и № 8“, съдържаща следното:

- опис на съдържанието на опаковката;
- CD с електронен Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП);
- списък на всички задължени лица на подизпълнителя ZELVOZ 026 OOD по смисъла на 

чл.54, ал.2 и чл.55, ал.З от ЗОП. независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заемат;

При разглеждане на предоставените документи, комисията констатира следното:
Съгласно декларираното от участникът „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и ZELVOZ 026 OOD 

в съответния ЕЕДОП, последният е подизпълнител на „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за 
изпълнението на обособени позиции № 3, № 4, № 5 и № 9.

В горепосочения списък на всички задължени лица на подизпълнителя ZELVOZ 026 OOD 
са посочени Светозар Бугарин, изпълняващ длъжността Директор на ZELVOZ 026 OOD и Наташа 
Живкович, Заместник Директор на ZELVOZ 026 OOD.

Електронният ЕЕДОП във формат .pdf е цифрово подписан от Светозар Бугарин и Наташа 
Живкович. В документа, дружеството ZELVOZ 026 OOD, в качеството си на подизпълнител, е 
декларирал, че същият:

- притежава техническото оборудване и съоръжения за изпълнение на договора като 
подизпълнител, но не е описано в предоставения еЕЕДОП, както бе декларирано от г-жа Наташа 
Живкович и както е изискано в т.6, раздел 111.1.3). от Обявлението за поръчка -  комунални услуги

2

mailto:bonev@minstroy.com
mailto:stz@abv.bg
mailto:papazov@kolowag.bg
mailto:kolowag@kolowag.bg
mailto:info@tractionbg.com


и т.3.6, раздел IV от Указанията за подготовка на заявление за предварителен подбор и на 
първоначална оферта.

- притежава изготвени технически условия за преокомплектоване на колооси с нови колела, 
в съответствие с "Общи технически условия (ОТУ 4 15/V) ремонт на колооси чрез 
преокомплектоване;

- е посочил линк https://eradis.era.europa.eu/safety docs/ecm/certificates/ view.aspx?id=l 582, с 
код 340-638-5/2017 и издател Дирекция Железници, Република Сърбия.

При направената от комисията проверка на горепосочения линк, комисията констатира, че 
подизпълнителят притежава сертификат № RS/31/0018/0001/19.01.2018 г. за лице, отговорно за 
поддръжка, издаден от Дирекция Железници, Република Сърбия, с валидност до 19.01.2019 г., 
което е видно от приложените към настоящия протокол разпечатки на публикациите. В 
предоставената, в публичния източник информация, не е видно дали ZELVOZ 026 OOD е 
сертифициран за ремонт на колооси с подмяна на елементи по условията на VPI или еквивалент, 
каквото е изискването на Възложителя.

С оглед на това, че подизпълнителят ZELVOZ 026 OOD не отговаря на поставения от 
възложителя критерий за подбор за обособени позиции № 3, № 4, № 5 и № 9, посочен в т.5 и т.6. 
раздел III. 1.3). от Обявлението за поръчка -  комунални услуги и т.3.5 и 3.6, раздел IV от 
Указанията за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта, както 
и не е предложил друг подизпълнител, който да отговаря на заложените от Възложителя критерии 
за подбор и на основание чл.107, т. 1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани 
кандидата „ЕВРОИНЖ ЕНЕРИНГ“ ЕООД от участие в обособени позиции № 3, № 4, № 5 и № 
9. Същия да не бъде допуснат до по-нататъшно участие за горепосочените обособени позиции.

Кандидатът „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя по 
отношение на лично състояние и критериите за подбор за обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

II. 2. „РЕМОТЕКС М“ ООД
Кандидатът „РЕМОТЕКС М“ ООД е представил опаковка с надпис: „Допълнително 

представяне на документи към заявление с вх.№ 01-27-8-5/03.12.2018 г. в обществена поръчка с 
предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни 
превози"’ ЕООД през 2018 година” за обособени позиции № 6, № 7 и № 8“, съдържаща ПВЦ папка 
със CD със записани три папки за обособени позиции № 6, № 7 и № 8, като всяко от тях съдържа 
два файла във формати .pdf и .xml. Електронният ЕЕДОП във формат .pdf е цифрово подписан от 
следните лица:

- представляващите „РЕМОТЕКС М“ ООД -  Александър Стефанов и Неделчо Бонев;
- представляващите „Минстрой Холдинг“ АД и членовете на Съвета на Директорите на 

съдружника „Минстрой Холдинг“ АД - Николай Вълканов, Георги Вълканов и Марина Вълканова- 
Карасали;

- представляващите „УниГио“ ЕООД и представляващия едноличния собственик на капитала 
„ЮМЕИ“ ЕООД - Йоаннис Гиофкос и съответно Юлиана Шишкова.

Във връзка с гореизложеното и след подробно разглеждане на съдържанието на еЕЕДОП, 
комисията констатира, че кандидатът „РЕМОТЕКС М“ ООД отговаря на изискванията на възложителя 
по отношение на лично състояние и критериите за подбор за обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

III. Резултати от работата на комисията по разглеждане на заявленията за участие:
1. Списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от Възложителя изисквания:

- „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със заявление с per. № 01 -27-8-6/03.12.2018 г., 12:49 ч„ за 
обособени позиции № 3, № 4. № 5 и № 9.

2. Списък на кандидатите, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания:
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- „КОЛОВАГ“ АД със заявление с per. № 01-27-8-3/30.1 1.2018 г., 08:36 ч., за обособени 
позиции № 1 и № 9.

- „ТРАКЦИЯ“ АД със заявление с per. № 01-27-8-4/30.11.2018 г., 10:09 ч., за обособени 
позиции № 2, № 4, № 5 и № 8.

- „РЕМОТЕКС М“ ООД със заявление с per. № 01-27-8-5/03.12.2018 г., 12:45 ч., за 
обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

- „ЕВРОИ НЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със заявление с per. № 01-27-8-6/03.12.2018 г., 12:49 ч., за 
обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

- „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД със заявление с per. № 01-27-8-7/03.12.2018 г , 12:59 ч., за 
обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

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

- „КОЛОВАГ“ АД за обособени позиции № 1 и № 9, с адрес: гр. Септември-4490, ул. „Л. 
Каравелов“ № 2В и представляващ: Емил Йончев;

- „ТРАКЦИЯ“ АД за обособени позиции № 2, № 4, № 5 и № 8, с адрес: с. Самуил 7454, 
ул.“Димитър Благоев“ № 1А и представляващ: Стефан Гердев;

- „РЕМОТЕКС М“ ООД за обособени позиции № 6, № 7 и № 8, с адрес: гр. София-1756, 
бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57 и представляващи: Александър Стефанов и Неделчо Бонев;

- „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, за обособени позиции № 6, № 7 и № 8, с адрес: гр. Стара 
Загора 6000, ул.“Цар Симеон Велики“ № 160, ет.7 и представляващ: Младен Добрев;

- „РВП ИЛИЕНЦИ44 ЕООД, за обособени позиции № 6, № 7 и № 8, с адрес: гр. София - 
1000, ул. „Московска“ № 47 и представляващ: Михаил Иванов.

Настоящият протокол, съставен на 04.02.2019 г. от 4 (четири) страници, в един екземпляр, 
се подписа от всички членове на комисията и се предава на Възложителя за вземане на решение по 
чл. 55, ал. 1 от ППЗОП.

Приложения:
1. Един брой декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
2. Разпечатка на публикации относно сертифицирането на ZELVOZ 026 OOD;
2. Протокол № 1/04.12.2018 г. от работата на комисията;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1............

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
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