
П Р О Т О К О Л  №4

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на 
чл.103, ад.1 от ЗОП със Заповеди № 01-01-2/10.01.2017 г. и № 01-01-79/31.03.2017 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, натоварена със задача за извършване на 
подбора на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в 
публичното състезание по реда на 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 е УНП: 01558-2016-0017.

Днес на 05.04.2017 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:

1.Председател: и ри
„БДЖ - Товарни превози” ЕООД.

Основни членове:

На основание чл.57, ал.З от ЗОП, на 30.03.2017 г. в Профил на купувача на 
дружеството, в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка - 
http://bdzcargo.bd2.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-skrepitelni-materiali-za-bdz-tp-za- 
ednog-period.html, е публикувано съобщение (littp://p,bdz.bg/s/a/saob6enie-7706.pdf) за 
датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения. 
Участниците „ГАЛДИ” ООД и „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД са уведомени за датата и часа 
на провеждане на настоящото заседание по отваряне и оповестяване на ценовите 
предложения съответно чрез съобщение на електронните им пощи, посочени на 
опаковките с оферти, както следва:

- „ГАЛДИ” ООД -  galdibs@abv.bg;
- „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД -  sales@mail.itt.bg.

На заседанието на комисията не присъстваха лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП.

I- Отваряне на ценовите предложения
Председателят на комисията съобщи, че допуснати до етапа на отваряне на Плик 

„Предлагани ценови параметри”, са:
- „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 пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри” на
участниците, допуснати до етапа по отваряне на ценовите предложения, по реда на 
постъпване на опаковките с офертите в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” 
ЕООД, а именно:
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превози” ЕООД.
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1.1. „ГАЛДИ” ООД
Комисията удостовери, че пликовете с надпис: “Предлагани ценови параметри” 

за обособени позиции №№: 1, 2, 3, 4, 8, 9 и 10 са с ненарушена цялост и пристъпи към 
отварянето им. Същите съдържат ценови предложения, изготвени съгласно приложените 
в документацията образци (Приложение №№ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9 и 5.10), подписани 
от представляващия участника и подпечатани с печата на дружеството.

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на „ГАЛДИ” ООД за 
следните обособени позиции;

1. Общата стойност 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" е в размер на 2 079,23 лева без ДДС.

2. Общата стойност 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" е в размер на 23 621,12 лева без ДДС.

3. Общата стойност 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" е в размер на 
1 115,00 лева без ДДС.

4. Общата стойност 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" е в 
размер на 1 407,60 лева без ДДС.

5. Общата стойност за обособена позиция № 8: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В, клас на якост 6 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 033,60 лева без 
ДДС.

6. Общата стойност за обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В, клас на якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 386,00 лева без 
ДДС.

7. Общата стойност за обособена позиция № 10: "Шплентове, изработени от 
стомана St. БДС EN ISO 1234:2003" е в размер на 5 282,55 лева без ДДС.

1.2. „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Комисията удостовери, че пликовете с надпис: “Предлагани ценови параметри” 

за обособени позиции №№: 2, 8, 9 и 13 са с ненарушена цялост и пристъпи към 
отварянето им. Същите съдържат ценови предложения, изготвени съгласно приложените 
в документацията образци (Приложение Ж№ 5.2, 5.8, 5.9 и 5.13), подписани от 
упълномощения представител на участника и подпечатани с печата на дружеството.

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на „ИТТ- 
БЪЛГАРИЯ” ЕООД за следните обособени позиции:

1. Общата стойност 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" е в размер на 21 276,00 лева без ДДС.

2. Общата стойност за обособена позиция 8: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В, клас на якост 6 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 342,00 лева без 
ДДС.

3. Общата стойност за обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на 
точност А и В, клас на якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013" е в размер на 2 580,00 лева без 
ДДС.

4. Общата стойност за обособена позиция № 13: "Болт Т-образен с изпъкнала 
глава, БДС 31:1988" е в размер на 7 760,00 лева без ДДС.

II. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти:
Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на ценовите
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предложения „ГАЛДИ” ООД и „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
Комисията провери ценовите предложения на участниците за обособените 

позиции и не констатира аритметични грешки при получаването на общите стойности за 
съответните обособени позиции.

С оглед на това, офертите и ценовите предложения за всички обособени позиции 
на участниците „ГАЛДИ” ООД и „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговарят на изискванията 
на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в 
документацията за участие.

III. Класиране:
С оглед на гореизложеното, комисията извърши следното класиране по 

определения от Възложителя критерий за икономически най-изгодна оферта “най-ниска 
цена” на офертите на допуснатите участници в публичното състезание по реда на 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, както следва:

1. 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":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 2 079,23 
лева без ДДС.

2. 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":

Първо място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена обща стойност в 
размер на 21 276,00 лева без ДДС;

Второ място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 23 621,12 
лева без ДДС.

3. 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":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 
1 115,00 лева без ДДС.

4. 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":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на
1 407,60 лева без Д ДС.

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

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на
2 033,60 лева без ДДС;

Второ място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена обща стойност в размер 
на 2 342,00 лева без ДДС.

6. За обособена позиция № 9: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, 
клас на якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 
2 386,00 лева без ДДС;

Второ място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена обща стойност в размер 
на 2 580,00 лева без ДДС.

7. За обособена позиция JV® 10: "Шплентове, изработени от стомана St. БДС EN 
ISO 1234:2003":

Първо място: „ГАЛДИ” ООД с предложена обща стойност в размер на 
5 282,55 лева без ДДС.
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8. За обособена позиция № 13: "Болт Т-образен с изпъкнала глава, БДС 31:1988": 
Първо място: „ИТТ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД с предложена обща стойност в 

размер на 7 760,00 лева без ДДС.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. юва

ЧЛЕНОВЕ НА КОМ
2. а

3. шнова

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