П Р О Т О К О Л №2
Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на
чл.ЮЗ, ал.1 от ЗОП със Заповед № 01-01-48/02.03.2017 г. на Управителя на „БДЖТоварни превози” ЕООД, натоварена със задача за извършване на подбора на
участниците, разглеждане и оценка на офертите на участниците в публичното състезание
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони
през 2017 г.”, делима на 6 обособени позиции”, открита с Решение № 2/02.03.2017 г. на
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в Регистъра на обществените поръчки
към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2017-0002.
Днес на 21.03.2017 г. от 09:30 часа, комисията започна своята работа, съгласно
раздел VIII от Глава пета на Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП), в състав:
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Протокол № 1 от работата на комисията е публикуван на 08.03.2017 г. в раздела
на поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и изпратен в
същия ден по служебната електронна поща с писма до следните участници:
• „Унитекс ПЛк” ЕООД - писмо с per. № 02-20-8/13.03.2017 г.;
• „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - писмо с per. № 01-23-2-09/13.03.2017 г.;
• - „Авторемонтни заводи” АД - писмо с per. №01-23-2-10/13.03.2017 г.;
• „Симекс-Транс” ЕООД - писмо с per. №01-23-2-11/13.03.2017 г.;
• „КОЛОВАГ” АД - писмо с per. № 01-23-2-11/13.03.2017 г.;
• „Интерком” ЕООД - писмо с per. № 01-23-2-12/13.03.2017 г.
След изтичане на срока от 5 работни дни от получаване от участниците на
Протокол №1, съдържащ констатации от работата на комисията на 02.03.2017 г.,
комисията се събра да разгледа допълнително представените документи.
Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД са
постъпили запечатани, непрозрачни и ненарушени цялости опаковки от следните
участници:
• „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - вх.01-23-2-14/15.03.2017 г„ 09:52 часа;
• „Унитекс ПЛк” ЕООД - вх.01 -23-2-15/15.03.2017 г„ 14:05 часа;
• „КОЛОВАГ” АД-вх.01-23-2-16/17.03.2017г„ 14:05 часа;
• „Интерком” ЕООД-вх.01-23-2-17/17.03.2017 г„ 16:27 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 №
1/02.03.2017 г.
1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ
УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1.1. „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - вх.01-23-2-14/15.03.2017 г., 09:52 часа
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Участникът „КА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е представил опаковка с надпис:
„Допълнително представяне на документи към оферта с вх. № 01-23-3/27.02.2017 г. в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на
планираните вагони през 2017 г.”, за обсобени позиции №: 4 и 5”. При разглеждане на
представените от участника документи, комисията констатира, че са представени
следните документи:
1. ЕЕДОП, попълнен и подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл.
40 ППЗОП, съгласно приложения към документацията за участие образец (Приложение
№ 7), с посочено име и фамилия на представляващия участника (Мариян Калестров);
2. Сертификат № BG 14/079СК по БДС EN ISO 9001:2008, издаден на името на
участника - копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на представляващия
участника, с посочено име и фамилия (Мариян Калестров), и мокър печат, съгласно т.1,
раздел V „Изисквания към документите” от приложените към документацията „Указания
към участниците за подготовка на офертата”.
При извършената проверка комисията установи, че участникът е предоставил
необходимите документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че
участникът „КА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя за
личното състояние и на критериите за подбор, поради което комисията допуска
участника до следващ етап в процедурата.
1.2. „Унитекс ПЛк” ЕООД
Участникът „Унитекс ПЛк” ЕООД е представил опаковка с надпис:
„Допълнително представяне на документи към оферта с вх. № 01-23-2/27.02.2017 г. в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на
планираните вагони през 2017 г.”, за обособени позиции №№ 1 и 3”. При разглеждане на
представените от участника документи, комисията констатира, че са представени
следните документи:
1. Писмо от представляващия участника - г-н Петко Йосифов;
2. Нов ЕЕДОП, попълнен съгласно констатираното в Протокол № 1 от 02.03.2017
г„ подпечатан и подписан от представляващия участника - г-н Петко Йосифов;
3. Сертификат под № 441001546 по ISO 9001:2008, издаден на името на
Frenoplast, на английски език - копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на
лицето, представляващо участника, име и фамилия, и мокър печат. Към документа е
приложен превод на български език
Участникът не е изпълнил изискването на Възложителя, посочено в т.1 от III.
1.3) „Технически и професионални възможности” от Обявлението за поръчка комунални сектори и т.2.2.1., раздел III „Съдържание на опаковката на офертата за
участие в публичното състезание” от приложените към документацията „Указания към
участниците за подготовка на офертата”, а именно: да представи сертификат по ISO
9001 или сертификат IRIS, или еквивалент, издаден на името на участника „Унитекс
ПЛк” ЕООД с обхват, отговарящ на обхвата на предмета на обществената поръчка.
Участникът е декларирал съответствието си с изискването, че прилага
системите за управление на качеството в съответствие с фамилия стандарти ISO 9000
или IRIS (международен стандарт на индустрията в железниците), или еквивалент, като е
попълнил част IV: „Критерии за подбор”, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП, като е посочил
сертификат по IRIS № 44739097132, издаден от TUV NORD.
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и
ал. 6 от ЗОП, участниците представят валиден към датата на подаване на офертата
сертификат по ISO 9001 или сертификат IRIS, или еквивалент с обхват, отговарящ на
обхвата на предмета на обществената поръчка. Предоставеният сертификат под №
441001546 по ISO 9001:2008 е издаден на името на Frenoplast, който е производител
на предлаганата от участника стока, а не участник в процедурата.
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, комисията
предлага на Възложителя да отстрани участника „Унитекс ПЛк’" ЕООД и същия да не
бъде допуснат до по-нататъшно участие и разглеждане на техническите и ценовите му
предложения за обособени позиции № 1 и № 3 в обществената поръчка с предмет:
„Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните вагони през 2017
г.”, делима на 6 обособени позиции.
1.3. „КОЛОВАГ” АД
Участникът „КОЛОВАГ” АД е представил опаковка с надпис: Допълнително
представяне на документи към оферта с вх. № 01-23-6/27.02.2017 г. в обществена
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на
планираните вагони през 2017 г.”, за обсобена позиция № 4. „Доставка на 2500 броя
притискани за талига БТ-6”, за обособена позиция № 5. „Доставка на 2300 броя втулки за
притискани за талига БТ-6” и № 6. „Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образна
планка) за талига БТ-6””. При разглеждане на представените от участника документи,
комисията констатира, че са представени следните документи:
1. Нов ЕЕДОП, коректно попълнен съобразявайки се с констатациите посочени в
Протокол № 1/02.03.2017 г„ подпечатан и подписан от съответните лица по чл.54, ал.2 и
чл.55, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП.
2. Декларации по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - попълнени,
подпечатани и подписани от инж. Николай Папазов, Георги Манев, Борис Бадев и
инж.Емил Емилов Йончев.
3. Сертификат № 300773/14/ANS по ISO 9001:2015 с обхват, отговарящ на
обхвата на предмета на обществената поръчка и със срок на валидност до 19.01.2020 г.,
издаден на името на участника „КОЛОВАГ” АД - копие, заверено съгласно т.1, раздел V
„Изисквания към документите” от приложените към документацията „Указания към
участниците за подготовка на офертата”.
При извършената проверка комисията установи, че участникът е предоставил
необходимите документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че
участникът „КОЛОВАГ” АД отговаря на изискванията на Възложителя за личното
състояние и на критериите за подбор, поради което комисията допуска участника до
следващ етап в процедурата.
1.4. „Интерком” ЕООД
Участникът „Интерком” ЕООД е представил опаковка с надпис: „Допълнително
представяне на документи към оферта с вх. № 01-23-7/27.02.2017 г. в обществена
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на
планираните вагони през 2017 г.”, за обсобена позиция № 4: „Доставка на 2500 броя
притискани за талига БТ-6”, за обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за
притискани за талига БТ-6” и № 6: „Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образна
планка) за талига БТ-6”. При разглеждане на представените от участника документи,
комисията констатира, че са представени следните документи:
1. ЕЕДОП, попълнен и подписан от г-н Силвио Шверко, в качеството му на
собственик на участника „Интерком” ЕООД, съгласно чл.40, ал.1, т.З от ЗОП;
2. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - попълнена,
подпечатана и подписана от Силвио Шверко, в качеството на собственик на „Интерком”
ЕООД;
3. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липсата на основания по смисъла на §2,
т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП - попълнена, подпечатана и подписана от
стр.З от 5

Силвио Шверко, в качеството на собственик на „Интерком” ЕООД;
4. Договор за възлагане на извършването на търговско представителство от
28.05.2014 г„ сключен между „ВАГОНЕН ЗАВОД - ИНТЕРКОМ” АД и „ИНТЕРКОМ”
ЕООД - копие, заверено съгласно т.1, раздел V „Изисквания към документите” от
приложените към документацията „Указания към участниците за подготовка на
офертата". Срокът на договора обхваща периода на провеждане на поръчката и
изпълнението й.
В предоставения ЕЕДОП от участника „Интерком” ЕООД е посочено, че участва
в качеството си на търговски представител на „Вагонен завод-Интерком” АД съгласно
договор за възлагане извършването на търговско представителство от 28.05.2014 г.
Търговският представител е уреден в чл. 32-47 ТЗ. Легалното определение на
търговският представител е дадено в чл. 32, ал. 1: Търговският представител е лице,
което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на
търговската му дейност. Той може да бъде упълномощен да извършва сделки от
името на търговеца или от свое име за негова сметка. Основната функция на
търговския представител е да съдейства на принципала при осъществяване на търговска
дейност. Съдействието се осъществява в няколко насоки: 1) може само да посредничи;
2) може да действа като пряк представител - сключва сделки от името и за сметка на
търговеца; 3) може да действа като косвен представител - сключва сделки от свое име за
сметка на търговеца.
С оглед приложения Договор за възлагане на извършването на търговско
представителство от 28.05.2014 г. и изложеното, следва участникът „Интерком”
ЕООД да представи разяснение в качеството на какъв търговски представител
(само да посредничи; пряк или косвен представител) участва в настоящата
обществена поръчка.
5. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП за липсата на основания по смисъла на §2,
т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП - попълнена, подпечатана и подписана от
Силвио Шверко, в качеството на собственик на „Интерком” ЕООД;
6. Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП, съгласно която информацията съдържаща
се в представения като част от допълнително изисканите от възложителя документи Договор за възлагане извършването на търговско представителство от 28.05.2014 г. има
конфидициален характер във връзка с наличието на търговска тайна - попълнена,
подпечатана и подписана от представляващия участника;
7. Удостоверение с изх. № 070201700086335/17.03.2017 г„ издадено на основание
чл.87, ал.6 от ДОПК от офис Габрово на териториална дирекция Велико Търново, към
Националната агенция по приходите, за да послужи пред възложител - в оригинал.
Съгласно документа, издаден на „ВАГОНЕН ЗАВОД-ИНТЕРКОМ” АД, същият няма
задължения. Удостоверението съдържа запис, че информацията в документа е идентична
с тази, съдържаща се в удостоверение, издадено в електронен вид и подписано с
универсален електронен подпис на органа по приходите при ТД Велико Търново, офис
Габрово.
Във връзка с гореизложеното, комисията определя в срок до 4 (четири)
работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, че
участникът „Интерком” ЕООД има възможност да представи посоченото в
настоящия протокол разяснение, в запечатана непрозрачна опаковка лично или но
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
На опаковката да бъде отбелязана следната информация:
- Участник:....... , адрес , телефон и факс за кореспонденция;
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- Текст: „Пояснение към оферта с вх. № 01-23-7/27.02.2017 г. в обществена
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за талига БТ-6 за ремонт на
планираните вагони през 2017 г.", за обособени позиции № 4, № 5 и №6.
Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници, изготви се и се подписа от
всички членове на комисията в един екземпляр.
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Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за зашита ла
личните данни, във връзка е чл.42, ал.5 от Закона за обществените
поръчки
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