
 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

 

 

 

      Днес 06.07.2016 г., 10:00 часа в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. 

София, ул.“Иван Вазов” № 3, в изпълнение на заповед № 195/10.05.2016 год. на управителя на 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и товарни вагони, 

необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 30.06.2016 г.”, 

делима на 14 обособени позиции и публикувана в регистъра на АОП под уникален № 01558-

2016-0009, се събра назначената комисия в състав: 

 

Председател: Мартина Георгиева – Старши експерт, ППОП в отдел „ОПП” при „БДЖ 

– Товарни превози” ЕООД, длъжностно лице, натоварено с функциите по изготвянето на 

протоколите от работата на комисията; 

Основни членове: 
1. Тодорка Арнаудова – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” 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, резервен 

член на мястото на основния, отсъстващ поради болест инж. Венцислав Славков - 

Ръководител на отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни 

вагони”, при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;    

 3. инж. Румен Луканов – Главен експерт в отдел „Ремонт на локомотиви”, дирекция 

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

4. инж. Петя Николова - Старши експерт, ремонт на товарни вагони в отдел „Ремонт на 

товарни вагони”, дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони”, при „БДЖ – Товарни 

превози” ЕООД; 

Инж. Божидар Минев, попълни и подписа декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП за липса 

на обстоятелствата по чл. 35, ал.1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, 

която е неразделна част от настоящия протокол. 

 

І. УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ 

 

При разглеждане на документите в Плик №1 „Документи за подбор” комисията 

установи, че в „Представяне на участника”- Приложение № 1 всеки един участник е посочил 

e-mail /електронна поща/ за кореспонденция. 

С оглед на гореизложеното комисията реши да използва еднакъв способ на изпращане 

на протокол № 1/11.05.2016г., съдържащ констатациите от работата й – на електронните пощи, 

посочени в офертите на участниците, както следва: 

           - писмо с рег. № 02-30-33/22.06.2016г. до „СИМЕКС-ТРАНС” ЕООД, изпратено на 

22.06.2016г. на електронната поща, посочена в „Представяне на участника” - Приложение 

№ 1 и на плика на офертата - simex-trans@simex.cz ;  

          - писмо с рег. № 02-30-36/22.06.2016г. до „ТРИЕРА” ООД, изпратено на 22.06.2016г. 

на електронната поща, посочена в „Представяне на участника”- Приложение № 1 и на 

плика на офертата - gardeva_sofia@trierra.com; 

          - писмо с рег. № 02-30-41/22.06.2016г. до „А+Т 96” ЕООД, изпратено на 22.06.2016г. 

на електронната поща, посочена в „Представяне на участника”- Приложение № 1 и на 

плика на офертата - office@at96bg.com; 
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          - писмо с рег. № 02-30-42/22.06.2016г. до „ВИКТОРИАЛ” ЕООД, изпратено на 

22.06.2016г. на електронната поща, посочена в „Представяне на участника”- Приложение № 

1 и на плика на офертата - victorial@abv.bg; 

          - писмо с рег. № 02-30-43/22.06.2016г. до „БЕЛОРУСКИ ЛАГЕРИ” АД, изпратено на 

22.06.2016г. на електронната поща, посочена в „Представяне на участника”- Приложение № 

1 и на плика на офертата - blageri@blageri.com; 

            - писмо с рег. № 02-30-44/22.06.2016г. до „ЮБЕКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, изпратено 

на 22.06.2016г. на електронната поща, посочена в „Представяне на участника”- 

Приложение № 1 и на плика на офертата - bulgaria@ubex.cc. 

Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД са 

постъпили запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост пликове от следните участници в 

откритата процедура с горецитирания предмет: 

 

1. „А+Т 96” ЕООД, ГР. СОФИЯ С ВХ. № 02-30-41/27.06.2016Г., 14:17 ЧАСА; 

2. „ВИКТОРИАЛ” ЕООД, ГР. СОФИЯ С ВХ. № 02-30-42/28.06.2016Г., 08:31 

ЧАСА; 

3. „ТРИЕРА” ООД, ГР. ПЛОВДИВ С ВХ. № 02-30-36/28.06.2016Г., 09:30 ЧАСА; 

4. „ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. В. ТЪРНОВО С ВХ. № 02-30-

44/28.06.2016Г., 15:32 ЧАСА. 

 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

1. „А+Т 96” ЕООД; 

Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към 

оферта с вх. № 41/09.05.2016 г., съдържащ следните документи: 

      - пълномощно с рег. № 1403/24.06.2016г., нотариално заверено на нотариус Даниела 

Комсалова, нотариус в район РС-София с рег. № 049 на Нотариалната камара от Валерий 

Димитров Конев представител на SKF Eurotrade AB, Sweden, което е адресирано до „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД; 

       - превод на български език на удостоверение на оторизиран дистрибутор на SKF 

Authorized Distributor, с което дружеството „А+Т 96” ЕООД е техен дистрибутор. 

 

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът „А+Т 96” ЕООД отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за 

участие. 

 

2. „ВИКТОРИАЛ” ЕООД; 

Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към 

оферта с вх. № 42/09.05.2016 г., съдържащ следните документи: 

       - пълномощно с рег. № 1402/24.06.2016г., нотариално заверено на нотариус Даниела 

Комсалова, нотариус в район РС-София с рег. № 049 на Нотариалната камара от Валерий 

Димитров Конев представител на SKF Eurotrade AB, Sweden, което е адресирано до „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД; 

  - участникът е представил списък на документите и информация, съдържащи се в 

офертата, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, който е подписан от законния представител на 

участника, както е посочено в т. 1, ІІІ.2.1 „Изисквания към кандидатите или участниците, 

включително за вписването им в професионални или търговски регистри” от обявлението за 

обществената поръчка. 
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      Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът „ВИКТОРИАЛ” ЕООД 

отговаря на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в 

документацията за участие. 

 

3. „ТРИЕРА” ООД; 

Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към 

оферта с вх. №36/09.05.2016 г., съдържащ следните документи: 

 

- участникът е представил в оригинал оторизационно писмо от IMET-AKE spol.s.r.o е, 

с което се дава разрешение на „Триера” ООД да оферира и доставя лагери и превод 

на български език на документа;  

- участникът е представил в оригинал оторизационно писмо от NTN-SNR 

ROULEMENTS, с което се дава разрешение на „Триера” ООД да оферира и доставя 

лагери NTN и SNR и превод на български език на документа. 

 

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът „ТРИЕРА” ООД отговаря 

на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в документацията за 

участие. 

 

4. „ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД; 

Участникът е представил плик с надпис: „Допълнително представяне на документи към 

оферта с вх. №44/09.05.2016 г., съдържащ следните документи: 

 

-  представяне на участника, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно 

приложения към документацията за участие образец - Приложение № 1 към 

документацията за участие, подписана и подпечатана от законния представител на 

участника; 

-  декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, съгласно приложения към документацията за 

участие образец - Приложение № 2 към документацията за участие, подписана и 

подпечатана от законния представител на участника; 

-  превод на български език на удостоверение за допускане на буксови лагери 

издадено от PKP CARGO /Полски Държавни Железници Карго/; 

-  декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно приложения към 

документацията за участие образец, съгласно приложения към документацията за 

участие образец – Приложение № 3, която не е подписана и подпечатана от 

законния представител на участника, тъй като няма да ползва подизпълнител; 

-  декларация за приемане условията на проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от 

ЗОП, съгласно приложения към документацията за участие образец – Приложение 

№ 4, подписана и подпечатана от законния представител на участника; 

-  декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, съгласно приложения към документацията за участие 

образец – Приложение № 5, подписана и подпечатана от законния представител на 

участника; 

-  декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и 

за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП, съгласно приложения към 

документацията за участие образец – Приложение № 6, подписана и подпечатана от 

законния представител на участника; 



 

 

- проект на договор – Приложение № 10, подписан и подпечатан от законния 

представител на участника. 

 

Предвид гореизложеното комисията счита, че участникът „ЮБЕКС БЪЛГАРИЯ” 

ЕООД отговаря на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в 

документацията за участие. 

 Комисията ще продължи своята работа и на следващото заседание ще бъдат разгледани 

документите в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците . 

 

 Настоящият протокол се състои от 4 /четири/ страници и е изготвен в един екземпляр. 

 

            Приложения:  

      1. 1 (един) брой декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 
 

 

 

Председател:  
 

                        1…./п/   Мартина Георгиева 

 

                        2.…/п/    Тодорка Арнаудова    

                                 

                        3…./п/   инж. Божидар Минев 

         

           4 …./п/   инж. Румен Луканов     

                                    

           5 …./п/   инж. Петя Николова 

                                                     

  

 
 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 

 

 


