
П Р О Т О К О Л  №2

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, ал.1 
от ЗОИ със Заповед № 01-01-435/05.12.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни 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 
(ЗОИ) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А 16 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, делима на 16 обособени позиции, открита с Решение № 
21/13.11.2017 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в Регистъра на обществените 
поръчки към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2017-00021.

В заседание на 20.12.2017 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: в отдел „ОПП” при „БДЖ -
Товарни превози” ЕООД.

Основни членове:
2.

превози” ЕООД;
тгдел „Правен” при „БДЖ-Товарни

3 .
„Ремонт

Информацията е заличена на основание чл.2 
от 33/1Д, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП

локомотиви“, дирекция 
ООД.

Протокол № 1 от работата на комисията е публикуван на 06.12.2017 г. в раздела на 
поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. В същият ден Протокол 
№ 1, съдържащ констатациите от работата на комисията е изпратен до следните участници в 
процедурата:

- „Симекс-Транс” ЕООД - с писмо per. № 01-23-11-6/06.12.2017 г., по електронен път;
- „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 

РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” к л о н -с  писмо с per. 01-23-11-7/06.12.2017 г., по електронен път.
След изтичане на срока от 5 работни дни от получаване от участниците на Протокол №1, 

съдържащ констатации от работата на комисията, същата се събра да разгледа допълнително 
представените документи.

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

- „Симекс-Транс” ЕООД -  опаковка с per. № 01-23-11-8/07.12.2017 г., 15:10 часа;
- „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК- 

ФИЛИАЛ БГ” клон -  опаковка с per. № 01-23-11-9/11.12.2017 г., 14:38 часа.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 
ДОКУМЕНТИ:

1. „Симекс-Транс” ЕООД:
Участникът „Симекс-Транс” ЕООД е представил опаковка с надпис: „Допълнително 

представяне на документи към оферта с вх.№ 01-23-11-4/30.11.2017 г. в обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А 16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за обособени 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15, 
съдържаща следното:

- писмо от упълномощения представител на участника -  в оригинал;
1



- сертификат № 9482 за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС 
EN ISO 9001:2008, издаден на името на участника „Симекс-Транс” ЕООД и е с валидност
24.08.2018 г. -  копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на упълномощения от 
представляващия участника, име и фамилия, и мокър печат.

При извършената проверка комисията установи, че участникът е предоставил 
необходимите документи, съгласно изискванията на Възложителя и констатира, че участникът 
„Симекс-Транс” ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя за личното състояние и на 
критериите за подбор, поради което комисията допуска участника до следващ етап в 
процедурата.

2. „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон:

Участникът е представил опаковка с надпис: „Допълнително представяне на документи 
към оферта с вх.№ 01-23-11-5/04.12.2017 г. в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А 16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен 
състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за обособени позиции № 1, № 2, № 3, 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 и № 1 б, съдържаща следните 
документи:

- писмо от упълномощения представител на участника -  в оригинал;
- референция (копие), издадена на английски език от „Cockerill Maintenance Ingenierie CZU 

s. r. o., c приложен превод на български език (копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис 
на лицето/ата, представляващи участника, име и фамилия, и мокър печат). Документът се отнася 
за доставка на резервни части за тахографи, тахометри и тахопреобразуватели, произведени от 
Хаслер, за тягов подвижен състав;

- сертификат № 3590549 за внедрена система за управление на качеството по ISO 
9001:2008, издаден от „LL-С“ (Certification) Chech Republic s.r.o на името на участника -  копие, 
заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на упълномощил от представляващия участника, 
име и фамилия, и мокър печат.

При извършената проверка комисията констатира, че срокът на валидност на сертификат 
№ 3590549 за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 изтича на
22.01.2018 г.

С оглед на това, на основание чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията счита, че участникът 
„ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК- 
ФИЛИАЛ БГ” клон следва да представи валиден документ за внедрена система за управление на 
качеството по ISO 9001, издаден на името на участника или документ, съгласно който 
участникът е в процедура на сертификация -  копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала”, подпис 
на упълномощил от представляващия участника, име и фамилия, и мокър печат.

Документът се представя в срок до 31.01.2018 г„ в запечатана непрозрачна 
опаковка от участника или от упълномощени от него представители, лично или по пощата 
с препоръчано писмо с обратна разписка.

На плика да бъде отбелязана следната информация:
- Участник:......... адрес , телефон и факс за кореспонденция;
- Текст: Към оферта с вх. № 01-23-11-4/04.12.2017 год. в обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година“, 
за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13,
№ 14. № 15 и № 16.

Комисията изпраща протокола на участника „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” 
ООД, Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон в настоящата
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процедура в деня на публикуването му в Профила на купувача, в раздела на обществената 
поръчка: http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chasti-za-hasler-bdz- 
cargo-2017.html.

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, изготви се и се подписа от всички 
длъжностни лица в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Катя Стоянова

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:

2............ дова

3. ч Луканов

Информацията е заличена на основание чл.2 
от 33/1Д, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП
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