
П Р О Т О К О Л  №3

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на 
чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповед № 01-01-2/10.01.2017 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 (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на скрепителни материали за нуждите на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за 
едногодишен период”, делима на 14 обособени позиции, открита с Решение № 
21/02.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и Решение № 
3/28.12.2016 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация, обявена в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за 
обществени поръчки с УНП: 01558-2016-0017.

Днес на 22.02.2017 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: i [ „ОПП” при
„БДЖ - Товарни превози ьи ид .

Основни членове:
2. отдел „Правен” при „БДЖ- 

Товарни превози” ЕООД;
3. „Ремонт на товарни 

вагони”, дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони” при „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД, на мястото на основния член инж. Ангелина Велинова -  Главен 
експерт, планиране и ремонт на товарни вагони, дирекция „Ремонт на локомотиви и 
товарни вагони” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, отсъстващ поради отпуск по 
болест.

Резервният член на комисията подписа декларация за
липса на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП, която е приложена към настоящия 
протокол.

Протокол № 2 от работата на комисията е публикуван на 14.02.2017 г. в раздела 
на поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. Протокол № 
2 е изпратен на участниците с писмо електронно подписан на съответната електронна 
поща, посочена на опаковката на предоставената от участника оферта, както следва:

- с писмо с per. № 02-30-53/14.02.2017 г. до „ГАЛДИ” ООД;
- с писмо с per. № 02-30-57/14.02.2017 г. до „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Писмата с Протокол № 2 са получени от участниците на 14.02.2017 г. След

изтичане на срока от 5 работни дни от получаването от участниците на Протокол №2, 
съдържащ констатации, комисията се събра да разгледа поясненията и 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:

- „ГАЛДИ” ООД с вх.02-30-53/20.02.2017 г„ 10:20 часа;
- „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с вх.02-30-57/21.02.2017 г., 09:25 часа;
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително подадените от участника

пояснения, а именно:
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Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни, във 
връзка с чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки



I. „ГАЛДИ” ООД
Участникът „ГАЛДИ” ООД е представил опаковка с надпис: „Пояснения към

оферта с вх. № 02-30-53/22Л2.2016 г...............При разглеждане на представените от
участника пояснения и документи, комисията констатира, следното:

1. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за 
обособена позиция № 1: "Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на 
точност А и В. Клас на якост 5.6 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 
4017:2014" със следното съдържание:

1.1. Техническото предложение, което по съдържание е еднакво с 
предоставеното в офертата, като в колона „Забележка” е пояснил следното:

- стандарта на предлаганите в подпозиции № 2, № 6, № 8 и № 9 болтове, а 
именно DIN 931, еквивалентен на БДС EN ISO 4014:2011.

- конкретен производител за всяка подпозиция от обособена позиция № 2, а 
именно: за подпозиции №№ 1, 3, 4, 5, 7, 10 и 11 - Bolt Turkey и за подпозиции №№ 2,6,
8 и 9 -  NORM Turkey, оторизил ГАЛДИ ООД и Standart Turkey.

1.2. Сертификат № TR004038-1 за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват: „Производство на крепежни 
материали, болтове, винтове, гайки и разделители”, издаден на английски език на името 
на NORM CIVATA SANAYI ve TICARET А.§. от акредитирана сертификационна 
организация, със срок на валидност до 14.09.2018 г. Към документа е приложен превод 
на български език.

1.3. Сертификат № TR-KY-5238-07/10-R за наличие на внедрена система за 
управление на качеството съгласно стандарт TS EN ISO 9001:2008, с обхват: 
„Продажба на крепежни материали”, издаден на английски език на името на 
STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S. от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.

1.4. Оторизационно писмо (нотариално заверен препис) от STANDART CIVATA 
TIC VE SAN A.S., съгласно което „ГАЛДИ” ООД е оторизирано да търгува на 
територията на Република България с продукти, произведени от NORM CIVATA А.$„ 
които се дистрибутират от STANDART CIVATA A.S. Към документа е приложен 
превод на български език.

1.5. Писмо с лого на NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.$. и c печат на NORM 
CIVATA SANAYI ve TIC. A.$., съгласно което „ГАЛДИ” ООД е оторизиран да търгува 
на територията на Република България с продукти, произведени от NORM Ltd. Към 
документа е приложен превод на български език.

Комисията констатира, че в горепосоченото писмо, издадено от производителя 
NORM CIVATA SANAYI ve TiC. A.$. съществува разминаване по отношение на 
наименованието на производителя на скрепителни материали, а именно: NORM Ltd.

1.6. Сертификат № 199448 за наличие на внедрена система за управление на 
качеството в автомобилостроенето съгласно стандарт ISO/TS 16949:2009, с обхват: 
„Производство и доставка на продукти: студено формувани и топлинно обработени 
стандартни болтове, шпилки и нитове”, издаден на английски език на името на BOLT 
BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TIC. A.S. от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.

1.7. Сертификат № 0-0774 за наличие на внедрена система за управление на 
здравословните и безопасни условия на труда съгласно стандарт OHSAS 18001:2007, с 
обхват: „Производство на свързващи елементи и студено формуване (болт, винт, нит и 
други)”, издаден на английски език на името на BOLT BAGLANTI ELEMANLARI 
SANAYI VE TICARET A.S. от акредитирана сертификационна организация. Към 
документа е приложен превод на български език.
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1.8. Сертификат № Е2042 за наличие на внедрена система за управление на 
околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004, с обхват: „Производство на 
свързващи елементи и студено формуване (болт, винт, нит и други)”, издаден на 
английски език на името на BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 
A.S. от акредитирана сертификационна организация. Към документа е приложен 
превод на български език.

1.9. Сертификат № HU08/3527, за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, е обхват: „Търговия е крепежни изделия 
за машиностроенето и електротехниката”, издаден на английски език на името на 
„ГАЛДИ” ООД от акредитирана сертификационна организация. Към документа е 
приложен превод на български език.

2. Техническото предложение за обособена позиция № 2: "Болтове и 
винтове с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 8.8 по БДС 
EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014":

2.1. Техническото предложение, което по съдържание е еднакво с 
предоставеното в офертата, като в колона „Забележка” е пояснил следното:

- стандарта на предлаганите в подпозиции № 4, № 5, № 7, № 9 и № 10 болтове, а 
именно DIN 931, еквивалентен на БДС EN ISO 4014:2011.

- конкретен производител за всяка подпозиция от обособена позиция № 2, а 
именно: за подпозиции №№ 1,2,4,5,6,7,9,10,13,14,15 - Bolt Turkey и за подпозиции 
№№3,8,11 и 12 -  NORM Turkey, оторизил ГАЛДИ ООД и Standart Turkey.

2.2. Сертификат № TR004038-1 за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват: „Производство на крепежни 
материали, болтове, винтове, гайки и разделители”, издаден на английски език на името 
на NORM CIVATA SANAYI ve TICARET A.$. от акредитирана сертификационна 
организация, със срок на валидност до 14.09.2018 г. Към документа е приложен превод 
на български език.

2.3. Сертификат № TR-KY-5238-07/10-R за наличие на внедрена система за 
управление на качеството съгласно стандарт TS EN ISO 9001:2008, с обхват: 
„Продажба на крепежни материали”, издаден на английски език на името на 
STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S. от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.

2.4. Оторизационно писмо от STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S., съгласно 
което „ГАЛДИ” ООД е оторизирано да търгува на територията на Република България 
с продукти, произведени от NORM CIVATA А.$„ които се дистрибутират от 
STANDART CIVATA A.S. Към документа е приложен превод на български език.

2.5. Писмо с лого на NORM CIVATA SANAYI ve TiC. A.$. и c печат на NORM 
CIVATA SANAYI ve TIC. A.$„ съгласно което „ГАЛДИ” ООД е оторизиран да търгува 
на територията на Република България с продукти, произведени от NORM Ltd. Към 
документа е приложен превод на български език.

Комисията констатира, че в горепосоченото писмо, издадено от производителя 
NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.$. съществува разминаване по отношение на 
наименованието на производителя на скрепителни материали, а именно: NORM Ltd.

2.6. Сертификат № 199448 за наличие на внедрена система за управление на 
качеството в автомобилостроенето съгласно стандарт ISO/TS 16949:2009, с обхват: 
„Производство и доставка на продукти: студено формувани и топлинно обработени 
стандартни болтове, шпилки и нитове”, издаден на английски език на името на BOLT 
BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TIC. A.S. от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.
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2.7. Сертификат № 0-0774 за наличие на внедрена система за управление на 
здравословните и безопасни условия на труда съгласно стандарт OHSAS 18001:2007, с 
обхват: „Производство на свързващи елементи и студено формуване (болт, винт, нит и 
други)”, издаден на английски език на името на BOLT BAGLANTI ELEMANLAR1 
SANAYI VE TICARET A.S. от акредитирана сертификационна организация. Към 
документа е приложен превод на български език.

2.8. Сертификат № Е2042 за наличие на внедрена система за управление на 
околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004, с обхват: „Производство на 
свързващи елементи и студено формуване (болт, винт, нит и други)”, издаден на 
английски език на името на BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 
A.S. от акредитирана сертификационна организация. Към документа е приложен 
превод на български език.

2.9. Сертификат № HU08/3527, за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, с обхват: „Търговия с крепежни изделия 
за машиностроенето и електротехниката”, издаден на английски език на името на 
„ГАЛДИ” ООД от акредитирана сертификационна организация, със срок на валидност 
до 05.11.2017 г. Към документа е приложен превод на български език.

3. Техническото предложение за обособена позиция № 3: "Винтове с 
шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас на якост 9.8 по БДС EN ISO 
4017:2014":

3.1. Техническото предложение, което по съдържание е еднакво с 
предоставеното в офертата, като в колона „Забележка” е пояснил производителя за 
двете подпозиции от обособена позиция № 3, който е - Bolt Turkey. В колона „Стандарт 
БДС EN ISO 4017:2014 или еквивалентен” от Техническото предложение за обособена 
позиция № 3, участникът е добавил към стандарт DIN 933 и класа на якост 10.9, който е 
с по-добри показатели от класа на якост, изискан от Възложителя.

3.2. Сертификат № 199448 за наличие на внедрена система за управление на 
качеството в автомобилостроенето съгласно стандарт ISO/TS 16949:2009, с обхват: 
„Производство и доставка на продукти: студено формувани и топлинно обработени 
стандартни болтове, шпилки и нитове”, издаден на английски език на името на BOLT 
BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TIC. A.S. от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.

3.3. Сертификат № 0-0774 за наличие на внедрена система за управление на 
здравословните и безопасни условия на труда съгласно стандарт OHSAS 18001:2007, с 
обхват: „Производство на свързващи елементи и студено формуване (болт, винт, нит и 
други)”, издаден на английски език на името на BOLT BAGLANTI ELEMANLARI 
SANAYI VE TICARET A.S. от акредитирана сертификационна организация. Към 
документа е приложен превод на български език.

3.4. Сертификат № Е2042 за наличие на внедрена система за управление на 
околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2004, с обхват: „Производство на 
свързващи елементи и студено формуване (болт, винт, нит и други)”, издаден на 
английски език на името на BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 
A.S. от акредитирана сертификационна организация. Към документа е приложен 
превод на български език.

3.5. Сертификат № HU08/3527, за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, с обхват: „Търговия с крепежни изделия 
за машиностроенето и електротехниката”, издаден на английски език на името на 
„ГАЛДИ” ООД от акредитирана сертификационна организация. Към документа е 
приложен превод на български език.
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Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника за обособена позиция № 3 отговаря на предварително обявените изисквания 
на Възложителя.

4. Техническото предложение за обособена позиция № 4: "Винтове със 
скрита (фрезенкова) глава с вътрешен шестостен, клас на якост 8.8 по БДС EN 
ISO 10642:2004/А1:2013":

4.1. Техническото предложение, което по съдържание е еднакво с 
предоставеното в офертата, като в колона „Забележка” е пояснил производителя за 
обособена позиция № 4, който е NORM Turkey, оторизил ГАЛДИ ООД и Standart 
Turkey.

4.2. Сертификат № TR004038-1 за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват: „Производство на крепежни 
материали, болтове, винтове, гайки и разделители”, издаден на английски език на името 
на NORM CIVATA SANAYI ve TICARET А.$. от акредитирана сертификационна 
организация, със срок на валидност до 14.09.2018 г. Към документа е приложен превод 
на български език.

4.3. Сертификат № TR-KY-5238-07/10-R за наличие на внедрена система за 
управление на качеството съгласно стандарт TS EN ISO 9001:2008, с обхват: 
„Продажба на крепежни материали”, издаден на английски език на името на 
STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S. от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.

4.4. Оторизационно писмо от STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S., съгласно 
което „ГАЛДИ” ООД е оторизирано да търгува на територията на Република България 
с продукти, произведени от NORM CIVATA А.$., които се дистрибутират от 
STANDART CIVATA A.S. Към документа е приложен превод на български език.

4.5. Писмо с лого на NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.§. и c печат на NORM 
CIVATA SANAYI ve TlC. A.§., съгласно което „ГАЛДИ” ООД е оторизиран да търгува 
на територията на Република България с продукти, произведени от NORM Ltd. Към 
документа е приложен превод на български език.

Комисията констатира, че в горепосоченото писмо, издадено от производителя 
NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.§. съществува разминаване по отношение на 
наименованието на производителя на скрепителни материали, а именно: NORM Ltd.

4.6. Сертификат № HU08/3527, за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, с обхват: „Търговия с крепежни изделия 
за машиностроенето и електротехниката”, издаден на английски език на името на 
„ГАЛДИ” ООД от акредитирана сертификационна организация. Към документа е 
приложен превод на български език.

5. Техническото предложение за обособена позиция № 8: "Гайки
шестостенни. Класове на точност А и В, клас на якост 6 по БДС EN ISO 
4032:2013":

5.1. Техническото предложение, което по съдържание е еднакво с 
предоставеното в офертата, в което производителя е BestGia Ch.

5.2. Сертификат № CI/136937Q за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват „Manifacture and sales of hardware 
products & accessories and auto parts”, издаден на английски език на името на JIAXING 
BESTGIA HARDWARE PRODUCTS CO., LTD от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.
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5.3. Сертификат № HU08/3527, за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, с обхват: „Търговия с крепежни изделия 
за машиностроенето и електротехниката”, издаден на името на ,.ГАЛДИ" ООД от 
акредитирана сертификационна организация, на български език.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника за обособена позиция № 8 отговаря на предварително обявените изисквания 
на Възложителя.

6. Участникът „ГАЛДИ” ООД е предоставил Техническото предложение за 
обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас на 
якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013" със следното съдържание:

Техническото предложение, което по съдържание е еднакво с предоставеното в 
офертата, в което производителя е BestGia Ch, а в колоната „БДС EN ISO 4032:2013 или 
еквивалентен” след стандарт DIN 934 е посочил цифрата 8.

6.1. Сертификат № CI/136937Q за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват „Manifacture and sales of hardware 
products & accessories and auto parts”, издаден на английски език на името на JIAXING 
BESTGIA HARDWARE PRODUCTS CO., LTD от акредитирана сертификационна 
организация, със срок на валидност до 17.04.2019 г. Към документа е приложен превод 
на български език.

6.2. Сертификат № HU08/3527, за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, с обхват: „Търговия с крепежни изделия 
за машиностроенето и електротехниката”, издаден на името на „ГАЛДИ” ООД от 
акредитирана сертификационна организация, със срок на валидност до 05.11.2017 г., на 
български език.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника за обособена позиция № 9 отговаря на предварително обявените изисквания 
на Възложителя.

7. Техническото предложение за обособена позиция № 10: "Шплентове, 
изработени от стомана St. БДС EN ISO 1234:2003":

7.1. Техническото предложение, което по съдържание е еднакво с 
предоставеното в офертата, като в колона „Забележка” е пояснил производителя за 
двете подпозиции от обособена позиция № 10, който е - NORM Turkey, който е NORM 
Turkey, оторизил ГАЛДИ ООД и Standart Turkey.

7.2. Сертификат № TR004038-1 за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват: „Производство на крепежни 
материали, болтове, винтове, гайки и разделители”, издаден на английски език на името 
на NORM CIVATA SANAYI ve TICARET А.§. от акредитирана сертификационна 
организация, със срок на валидност до 14.09.2018 г. Към документа е приложен превод 
на български език.

7.3. Сертификат № TR-KY-5238-07/10-R за наличие на внедрена система за 
управление на качеството съгласно стандарт TS EN ISO 9001:2008, с обхват: 
„Продажба на крепежни материали”, издаден на английски език на името на 
STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S. от акредитирана сертификационна 
организация. Към документа е приложен превод на български език.

7.4. Оторизационно писмо от STANDART CIVATA TIC VE SAN A.S., съгласно 
което „ГАЛДИ” ООД е оторизирано да търгува на територията на Република България 
с продукти, произведени от NORM CIVATA А.$., които се дистрибутират от 
STANDART CIVATA A.S. Към документа е приложен превод на български език.

7.5. Писмо с лого на NORM CIVATA SANAYI ve TiC. A.$. и c печат на NORM 
CIVATA SANAYI ve TiC. A.$., съгласно което „ГАЛДИ” ООД е оторизиран да търгува
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на територията на Република България с продукти, произведени от NORM Ltd. Към 
документа е приложен превод на български език.

Комисията констатира, че в горепосоченото писмо, издадено от производителя 
NORM CIVATA SANAYI ve TIC. А.$. съществува разминаване по отношение на 
наименованието на производителя на скрепителни материали, а именно: NORM Ltd.

7.6. Сертификат № HU08/3527, за наличие на внедрена система за управление на 
качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, с обхват: „Търговия с крепежни изделия 
за машиностроенето и електротехниката”, издаден на английски език на името на 
„ГАЛДИ” ООД от акредитирана сертификационна организация. Към документа е 
приложен превод на български език.

Комисията констатира, че по отношение на обособени позиции № 1, № 2, № 4 и 
№ 10 съществува разминаване в наименованието на производителя на скрепителни 
материали, като е приложено писмо е лого на NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.§. и c 
печат на NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.§., съгласно което „ГАЛДИ” ООД е 
оторизиран да търгува на територията на Република България е продукти, произведени 
от NORM Ltd.

Във връзка с гореизложеното по отношение на обособени позиции № 1, № 2, 
№ 4 и № 10, на основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията реши да изпрати 
запитване по електронната поща до NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.§ дали 
потвърждава оторизацията на „ГАЛДИ” ООД, съгласно посоченото в т.1.5, т. 2.5, 
т.4.5 и т.7.5.. Писмото е изпратено на 24.02.2017 г. до NORM CIVATA SANAYI ve 
TIC. A.$ по електронната поща.

II. „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
В опаковката е надпис: „Пояснения към оферта с вх. № 02-30-57/29.12.2016 г. в

обществена поръчка .......”, участникът „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД е предоставил
следното:

1. Писмо, подписано от упълномощения представител на „ИТТ-България” 
ЕООД -  г-жа Станкова, съгласно което пликът съдържа следното:

2. Рразпечатка на публикация, намираща се на електронната страница на Thread 
Industrial (Taiwan) Со„ в която с цел задоволяване потребностите на пазара, в рамките 
на Thread Industrial (Taiwan) Co. Ltd е създадено Thread Industries (Vietnam) Ltd.

3. Декларация (копие) от Fontana Fasteners S.R.L Romania за принадлежността 
на двете дружества Fontana Fasteners S.R.L Romania и FONTANA LUIGI S.p.A. към 
обща структура. Към декларацията е приложено извлечение от историята на FONTANA 
LUIGI S.p.A. Същата е на английски език без превод на български език.

За проверка на заявените от участника данни, съгласно предоставените от 
него разпечатки и копие на декларация, комисията на основание чл.104, ал.5 от 
ЗОП, комисията реши да изпрати по електронната поща запитване до Thread 
Industrial (Taiwan) Co. Ltd и до FONTANA LUIGI S.p.A. относно връзката им 
съответно с Thread Industries (Vietnam) Ltd и Fontana Fasteners S.R.L Romania (c 
per. № 02-30-57/24.02.2017 r.).

До 23.03.2017 г. по електронната поща са получени отговори от съответните 
производители и комисията се събра на 24.03.2017 г. да ги разгледа:

- 02-30-53/02.03.2017 г. от NORM CIVATA SANAYI ve TIC. A.$, c което се 
потвърждава упълномощаването на „ГАЛДИ” ООД, съгласно изпратения документ.

-02-30-57/08.03.2017 г. от FONTANA LUIGI S.p.A., съгласно което Fasteners 
S.R.L Romania е част и принадлежи на Fontana GRUPPO.
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- -02-30-57/23.03.2017 г. от Thread Industrial (Taiwan) Co. Ltd c оглед уточняване 
на връзката между Thread Industrial (Taiwan) Co. Ltd и Thread Industries (Vietnam) Ltd, 
същата потвърждава, че е компанията майка.

Въз основа на извършените действия и направените констатации, 
комисията допуска до етапа на отваряне и разглеждане на пликове „Предлагани 
ценови параметри” следните участници:

- „ГАЛДИ” ООД - за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 8 № 9 и №
10;

- „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД - за обособени позиции № 2, № 8, № 9 и № 13.
Комисията реши заседанието по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 

допуснатите участници в процедурата да се проведе на 05.04.2017 г. от 09:30 часа, в 
сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван 
Вазов” № 3, за което на основание чл.57, ал.З от ППЗОП, ще бъде публикувано 
съобщение на Профила на купувача на дружеството в самостоятелния раздел на 
настоящата обществена поръчка - http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka- 
na-skrepitelni-materiali-za-bdz-tp-za-ednog-period.html.

За горното участниците в процедурата ще бъдат писмено уведомени.

Настоящият протокол се изготви се в един екземпляр и се подписа от 
всички членове на комисията.

Приложения:
1. 1 /един/ брой декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП;

Настоящият протокол се състои от 8 (осем) страници, изготви се и се подписа от 
всички членове на комисията в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
_____ за

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
1 ................... ва

2. .а

Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни, във 
връзка с чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки
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