
УТВЪРЖДАВАМ:  

 

инж. Любомир Илиев  

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

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

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

 

            Днес 12.04.2016 г., 10:00 часа в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, 

ул.“Иван Вазов” № 3, в изпълнение на заповед № 121/18.03.2016 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 цилиндрови втулки 

за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 55 и 07, необходими за ремонтната дейност на 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016 г.”, 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. Румен Луканов – Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

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

      На основание чл. 101г, ал. 4 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, с придружително 

писмо е изпратен протокол № 1/21.03.2016г. от работата на комисията, назначена от възложителя 

във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда и условията на глава осма „а” от ЗОП с 

предмет: „Доставка на цилиндрови втулки за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 55 и 

07, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 31.03.2016 г.” до 

участника „ЦЕНТРОМЕТ” АД. 

      В определеният 5 /пет/ дневен срок, в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” 

ЕООД не е постъпило писмо от участника „ЦЕНТРОМЕТ” АД, с което да представи следните 

документи : доказателство за извършена доставка - удостоверение, издадено от получателя или 

от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информацията за доставката, както е посочено в т. 2.1 от публичната покана, в раздел ІІІ. 

„Изисквания за изпълнение на поръчката”, образци на резултати от проверката на качеството на 

хонингованата вътрешна повърхнина на цилиндровите втулки чрез снемане на отпечатък, както е 

посочено в т. 2.6 от публичната покана, в раздел ІІІ. „Изисквания за изпълнение на поръчката”, 

чертеж и технически условия в 2 екземпляра на цилиндрова втулка за дизелов двигател на 

локомотив серия 07,  разработка на производителя, заверени от него за валидност през 2016 год. с 

оригинален подпис и печат, в съответствие с предоставения чертеж – Приложение №5  и 

технически условия ПЛС 840/94 на Възложителя - Приложение №2, разяснение относно срока за 

изпълнение на доставката на цилиндровите втулки и ценово предложение, което да е изготвено 

съгласно приложения  образец на ценово предложение – Приложение № 7 към публичната 

покана. 

  Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя 

и комисията предлага на Възложителя, участникът „ЦЕНТРОМЕТ” АД да бъде отстранен от 

участие на основание чл. 69, ал. 1,т. 3 от ЗОП.  

 



С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя: 

      1. Да се прекрати на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП обществената поръчка с 

предмет: „Доставка на цилиндрови втулки за дизелови двигатели за локомотиви серия 06, 

55 и 07, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 

31.03.2016 г.”. 

           Така съставеният протокол, ведно със събраната в хода на провеждане на обществена 

поръчка документация, на основание чл.101г, ал.4, изр. второ от Закона за обществените поръчки 

се представя на възложителя за утвърждаване, след което протокола в един и същи ден се 

изпраща на участника и се публикува в профила на купувача.  

            Настоящият протокол се състои от 2 (две) страници, изготви се в един екземпляр и се 

подписа от всички членове на комисията. 

 

         Приложения:  

   1. Протокол № 1/21.03.2016г. и приложенията към него; 

         2. Копие на ценовото предложение на „ЦЕНТРОМЕТ” АД. 

 

 

 

Председател:  
 

  Мартина Георгиева /п/ 

 

 

Длъжностни лица:   
         

                                   инж. Венцислав Славков/п/                                            инж. Румен Луканов  /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 

 

  

 


