
П Р О Т О К О Л  № 2
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП)

На 23.06.2017 г., в 09:00 часа в сградата на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, гр. 
София, ул. “Иван Вазов" № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-168/20.06.2017 год. на 
Управителя на „БДЖ -  Товарни превози" ЕООД за разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 
„Доставка на резервни части за авариен ремонт на електрически локомотив 61-016, 
собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, делима на 22 обособени позиции“, 
обявена с обява с per. № 01-21-11/29.05.2017 г. и регистрирана в Портала на обществените 
поръчки към Агенцията за обществени поръчки с информация за публикувана в профила 
на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с ID № 
9064737/29.05.2017 г. и информация с ID № 9065216/13.06.2017 г. за удължаване на 
първоначалния срок за събиране на оферти в Регистъра за обществени поръчки на 
Агенцията по обществени поръчки, се проведе заседание на комисия, назначена с 
горепосочената заповед, в състав:

1. Председател: 
поръчки и проекти”, ДJ 
протоколите от работата i 

Членове:

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП в

Комисията продължи работата си с разглеждане на документите в офертите на 
участниците.

I. „Симекс-Транс” ЕООД
При разглеждане на представените от участника документи в офертата, комисията 

констатира следното:
1. Участникът е посочил в т. 4 от попълнените „Административни сведения” (по 

образец № 1), че лицето представляващо участника е г-н Митко Пейчев Керанов. Съгласно 
извлечение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания, предствляващите 
участника са: г-жа Денка Краевска и г-н Тодор Краевски, Управители.

С оглед на гова, комисията счита, че участникът следва да представи 
попълнени „Административни сведения” (по образец № 1), вземайки предвид горната 
костатация.

2. Участникът не е представил сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за 
успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на участника -  
копие, заверено от участника;

3. От декларациите за съответствие (по образец № 11 към обявата) за обособена 
позиция № 10 „Модул диоден MDD442-160-16 (5SED 0160Q2022)” е видно, че участникът 
предлага диоден модул (MDD 442-160-20, 5SED0160Q2022), в качеството си на 
представител на фирма TUNKR s.r.o. Чешка Република. За същите участникът е представил 
технически данни с чертежи (заверени от участника), но не е представил документите, 
посочени в Техническите изисквания (Приложение № 2 към обявата), отнасящи се за 
обособени позиции № 10 и № 11, а именно:

3.1. Оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, 
доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията ме през 
2016/2017 г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./;

3.2. Образец на сертификат за качество на предлаганите резервни части, издаден 
от производителя -  копие, заверено от участника;



3.3. Спецификация на предлаганите резервни части за горепосочените обособени 
позиции в съответствие с позициите от Спецификацията на Възложителя (Приложение № 1 
към обявата), с посочени каталожни и чертожни номера и заверена от производителите за 
доставка през 2016 /2017 год.

С оглед на това, комисията счита, че участникът следва да представи 
доку ментите по т.2 и по т.3.1. до т.3.3., раздел 1. от настоящия протокол.

4. От декларациите за съответствие (по образец № 11 към обявата) за обособена 
позиция № 11 „Модул тиристорен МТТ442-160-16 LHO (5SET 0160Q1627)” е видно, че 
участникът предлага тиристорен модул (МСС 200-16Ю1), в качеството си на представител 
на фирма TUNKR s.r.o. Чешка Република. За същите участникът е представил технически 
данни с чертежи (заверени от участника), но не е представил документите, посочени в 
Техническите изисквания (Приложение № 2 към обявата), отнасящи се за обособени 
позиции № 10 и № 11, а именно:

4.1. Оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, 
доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията ме през 
2016/2017 г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./;

4.2. Образец на сертификат за качество на предлаганите резервни части, издаден 
от производителя -  копие, заверено от участника;

4.3. Спецификация на предлаганите резервни части за горепосочените обособени 
позиции в съответствие с позициите от Спецификацията на Възложителя (Приложение № 1 
към обявата), с посочени каталожни и чертожни номера и заверена от производителите за 
доставка през 2016 /2017 год. и приложени към нея чертежи (скици), съдържащи основните 
технически характеристики, габаритни и присъединителни размери на предлаганите 
размери на предлаганите резервни части, собствена разработка на производителя, заверени 
от него за производство и доставка през 2016/2017 год. с оригинален подпис и печат;

4.4. Декларация за пълно съответствие по технически характеристики, материал, 
функции, надежност, габаритни и присъединителни размери на предлаганите от него 
резервни части с тези от каталозите на производителите на електрически локомотив 61-000.

С оглед на това, комисията счита, че участникът следва да представи 
документите по г.4.1. до т.4.4., раздел 1. от настоящия протокол.

5. От декларациите за съответствие, изготвена от участника, декларациите за 
съответствие от производителя OEZ s.r.o. Чешка Република, сертификатите за качество и 
схемите за монтах, за обособени позиции № 15 „Шалтер за АБ - триполюсен (ех. 
ОЗН.Е202) - авт. защита”, № 16 „Шалтер - триполюсен (ех. 03H.F 203 ) - авт.защита” и 
№ 17 „предпазител за възбудителен ток на двигател вентилатор и двигател 
компресор” е видно, че участникът е предложил съответно препазител BC160NT305-80-L 
80А+присъединителен комплект CS-BC-A021 задно захранване, препазител BC160NT305- 
80-L, 50А+присъединителен комплект CS-BC-A021 задно подаване + напреженов спусък 
SV-BC-X230 и предпазител P40U10S 125А aR + сигнален контакт за дистанционна 
сигнализация на състоянието на предпазителя VL41F. Участникът не е предоставил 
документите, посочени в „Технически изисквания за доставка на резервни части и 
електрооборудване за поддръжката на електрически локомотиви серия 61-000, 
собственост на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД” (Приложение № 2 към обявата), 
отнасящи се за обособени позиции № 15, № 16 и № 17, а именно:

5.1. Оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, 
доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му през 
2016/2017 г. /оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договор и др./;

5.2. Спецификация на предлаганите резервни части за горепосочените обособени 
позиции в съответствие с позициите от Спецификацията на Възложителя (Приложение № 
1), с посочени каталожни и чертожни номера и заверена от производителите за доставка 
през 2016 /2017 год. и приложени към нея чертежи (скици), съдържащи основните 
технически характеристики, габаритни и присъединителни размери на предлаганите 
размери на предлаганите резервни части, собствена разработка на производителя, заверени 
от него за производство и доставка през 2016 / 2017 год. с оригинален подпис и печат.



С оглед на това, комисията счита, че участникът следва да представи 
документите по т.5.1. и т.5.2., раздел I. от настоящия протокол.

6. Участникът е представил заверени от него документи, както следва:
6.1. Копия на пълномощни, издадени от OBZOR, vyrobnidruzstvo Zlin, с които 

упълномощава „Симекс-Транс’* ЕООД да предлага и извършва доставка на продукцията му 
през 2016/2017 г. съответно за обособени позиции № 18 Пакетен ключ за АБ -115V тип 
VS 100“ и № 22 „Ключ за 115 V”. Формата на документите противоречи на посоченото в 
„Технически изисквания за доставка на резервни части и електрооборудване за 
поддръжката на електрически локомотиви серия 61-000, собственост на „БДЖ  -  Товарни 
превози“ ЕООД" (Приложение № 2 към обявата);

6.2. Чертежи, съдържащи основните технически характеристики, габаритни и 
присъединителни размери на предлаганите размери на предлаганите резервни части.

С оглед на това, комисията счита, че участникът следва да представи
следното:

- оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя, 
доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му 
през 2016/2017 г., за съответните обособени позиции, съгласно ..Технически 
изисквания за доставка на резервни части и електрооборудване за поддръжката на 
електрически локомотиви серия 61-000, собственост на „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД" (Приложение № 2 към обявата);

- чертежи, съдържащи основните технически характеристики, габаритни и 
присъединителни размери на предлаганите размери на предлаганите резервни части, 
собствена разработка на производителя, заверени от него за производство и доставка 
през 2016 / 2017 год. е оригинален подпис и печат.

II. „НИКОМ-65” ЕООД
При разглеждане на представените от участника документи в офертата, комисията 

констатира, че участникът не е предствил следното:
1. Участникът не е представил сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за 

успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на участника -  
копие, заверено от участника;

2. Участникът не е отбелязал дали ще ползва или няма да ползва подизпълнител в 
предоставената от него декларация по чл.66, ал.11 от ЗОП (по образец № 6 към обявата);

3. Снимки на резервните части за обособени позиции № 1, № 5 и № 6.
Във връзка е гореизложеното, участникът следва да представи:
• сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалент за успешно внедрена система за 

управление на качеството, издаден на името на участника -  копие, заверено от 
участника;

• декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП (по образец № 6 към обявата) е посочване 
дали участникът ще ползва или няма да ползва подизпълнител;

• спецификация на предлаганите резервни части за обособени позиции № 1, № 
2, JY» 3, № 4, № 5, № 6 и № 8 в съответствие е позициите от Спецификацията на 
Възложителя (Приложение № 1), е посочени каталожни и чертожни номера и заверена 
ог производителите за доставка през 2016 /2017 год.;

• чертежи (скици), съдържащи основните технически характеристики, 
габаритни и присъединителни размери на предлаганите размери на предлаганите 
резервни части за обособени позиции № 1, № 5 и № 6, собствена разработка на 
производителя, заверени от него за производство и доставка през 2016 / 2017 год. с 
оригинален подпис и печат.

Във връзка е гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията 
определя в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата, следваща датата на 
получаване на настоящия протокол от участниците в обществената поръчка, че 
същите могат да предоставят липсващите документи, посочени в него.



На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията изпраща протокола на 
участниците в настоящата обществена поръчка в деня на публикуването му в 
Профила на купувача, раздела на обществената поръчка.

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) страници, изготви се в един 
екземпляр и се подписа от всички членове на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

( /

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:

Информацията е заличена на основание 
чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от


