
П Р О Т О К О Л  №4  

на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 01-01-29/07.02.2017г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на основание чл.103, ал.1 от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки /ППЗОП/, във връзка е открита обществена поръчка на основание чл.133, ал.1 от 
ЗОП- открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на 
чугунени калодки за подвижен железопътен състав /ПЖПС/ на БДЖ - Товарни превози ”  

ЕООД, за период от 3 години”, открита с Решение № 22/29.12.2016 г. на Управителя на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувано в РОП на АОП е ГО 764854 на дата 03.01.2017 г. 
и Обявление за поръчка - комунални услуги, публикувано в РОП на АОП с ID 764857 на дата 
03.01.2017 г. и в ОВЕС с референтен номер: 2016/S 253-466337 от дата 31.12.2016г., с УНП № 
01558-2016-0018 в Регистъра на обществените поръчки към АОП, и в изпълнение на Решение 
по т. 10 от Протокол № 136/19.08.2016 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на 
„Холдинг БДЖ” ЕАД, по одобрен Доклад с per. № 01 -00-374/17.08.2016г. от Управителя на 
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД.

Съставът на комисията, съгласно Заповед № 01-01-29/07.02.2017г. на Управителя на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, е както следва:

1. Председател: а и
проекти" на „БДЖ-Т 1ана
Велева, експерт „ПЕ рни
превози” ЕООД, поради прекратяване на трудовото й правоотношение с „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД;

Членове:
2. и

товари” ъ дирекцйя - хжялглоат<Щия на “ьдЖ-ТЪМкрни преви;
3. Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за зашита на и

товарш личните данни, във връзка с чл.45, ал.2 от Закона за обществените
4.1 норъчки 11 Cl I AJDCipnn 11 J'C. DVA >F1
5. ■ 1НИ

превози” ЕООД.

Комисията се събра на заседание на 03.04.2017 г. от 10:30 часа за разглеждане на 
техническото предложение на допуснатия участник - „Чугунолеене-Първомай” АД.

Участникът „Чугунолеене-Първомай” АД е предоставил Техническо предложение 
със следното съдържание:

1. Техническото предложение (предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя), 
изготвено съгласно приложения към документацията образец Приложение № 7, подписано 
от инж. Живко Станилов, прокурист на „Чугунолеене-Първомай” АД и съдържащо следната 
информация:

1.1. Формата на стоманената вложка за калодки тип Р10-250 е вложка, огъната до 8 мм 
в двата края, съобразно изискванията на Възложителя, визирани в приложение № 1 към 
„Техническа спецификация за доставка на чугунени калодки тип Р10 (документ № ТО-ТС-
03.09.01- 2013/01) за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ -  Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ -  
Товарни превози” ЕООД” - Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка.

1.2. Формата на стоманената вложка за калодки тип Р10-320 е вложка, огъната до 8 мм 
в двата края, съобразно изискванията на Възложителя, визирани в приложение № 1 към 
„Техническа спецификация за доставка на чугунени калодки тип Р10 (документ № ТО-ТС-
03.09.01- 2013/01) за „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ -  Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ -  
Товарни превози” ЕООД” - Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка.

1.3. Химически състав на предлаганите от участника от тип Р10-250 и Р10-320 в 
съответствие с изискването по т. 3 от „Техническа спецификация за доставка на 
чугунени калодки тип Р10 (документ № ТО-ТС-03.09.01-2013/01) за „Холдинг БДЖ"
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ЕАД, „БДЖ -  Пътнически превози" ЕООД и „БДЖ -  Товарни превози" ЕООД" - 
Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка и е както следва:

- За чугунени калодки тип Р10-250:
Химически
елемент

С общ 
(въглерод)

С графит 
(въглерод)

Si Мп Р S

Съдържание от 2,9 
ДО 3,3

от 1,6 
ДО 2,6

от 1,2 
ДО 2,0

от 0,4 
ДО 1,0

от 0,9 
ДО 1,1

Максимум
0,6

Забележка: Съдържанието на манган трябва да отговаря на изискването, а именно 
1,72.S(%)+0,3<Mn(%).

- За чугунени калодки тип Р10-320
Химически
елемент

С общ 
(въглерод)

С графит 
(въглерод)

Si Мп Р S

Съдържание от 2,9 
до 3,3

от 1,6 
До 2,6

от 1,2 
ДО 2,0

от 0,4 
ДО 1,0

от 0,9 
ДО 1,1

Максимум
0,6

Забележка: Съдържанието на манган трябва да отговаря на изискването, а 
именно l,72.S(%)+0,3<Mn(%).

1.4. Механичи показатели на предлаганите от участника калодки в съответствие с 
изискването по т. 4 от „Техническа спецификация за доставка на чугунени калодки тип 
Р10 (документ № ТО-ТС-ОЗ.09.01-2013/01) за „Холдинг БДЖ" ЕАД, „БДЖ -  Пътнически 
превози" ЕООД и „БДЖ -  Товарни превози" ЕООД" - Приложение № 1 към 
документацията на обществената поръчка, както следва:

- За чугунени калодки тип Р10-250: Твърдостта по Бринел на калодките -  197< НВ < 
255, ударна якост, съгласно изискванията на фиш UIC 832;

- За чугунени калодки тип Р10-320:Твърдостта по Бринел на калодките -  197< НВ < 
255, ударна якост, съгласно изискванията на фиш UIC 832;

2. Деклариране, че предлаганите чугунени калодки съответстват напълнона 
изискванията на Възложителя, относно физически показатели и маркировка, визирани в т.5 
и т.6 от „Техническа спецификация за доставка на чугунени калодки тип Р10 (документ 
№ ТО-ТС-ОЗ.09.01-2013/01) за „Холдинг БДЖ" ЕАД, „БДЖ -  Пътнически превози" ЕООД 
и „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД" - Приложение № 1 към документацията на 
обществената поръчка.

3. Срок и място на доставка: на партиди, в срок до 20 (но не повече от 20 /двадесет/) 
календарни дни, след получаване на предварителна писмена заявка от страна на 
Възложителя с конкретни количества, разпределени по описаните пунктове на Възложителя.

4. Гаранционен срок на чугунените калодки - 24 месеца /не по-кратък от 24 месеца/ от 
датата на доставка.

5. Към техническото предложение са приложени чертежи на предлаганите чугунени 
калодки от тип UIC 560x250V и UIC 560x320V, заверени от завода-производител 
„Чугунолеене-Първомай” АД за срока на действие на рамковото споразумение (2017 г. -2019 
г.) със свеж подпис и печат.

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на рамково споразумение, 
попълнена, подпечатана и подписана от инж. Живко Станилов, прокурист на „Чугунолеене- 
Първомай” АД по образеца - Приложение 8 към настоящата документация;

7. Декларация за срока на валидност на офертата, попълнена, подпечатана и подписана 
от инж. Живко Станилов, прокурист на „Чугунолеене-Първомай” АД по образеца - 
Приложение 9 към настоящата документация.

При разглеждане на техническото предложение, комисията констатира, че в т.1.3. 
„Химически състав” за чугунени калодки тип Р10-250 и за тип Р10-320, участникът е 
посочил под колона „S” процентното съдържание на сяра максимум 0,6. В техническото си 
предложение, участникът е отбелязал, че съдържанието на манган трябва да отговаря на 
изискването, а именно l,72.S(%)+0,3<Mn(%) и в предоставените от участника протоколи, 
издадени от акредитирана лаборатория за изпитване „Прогрес” АД, Стара Загора, са 
посочени резултатите от изпитванията, като по химичен състав отговаря на:

• т.3.1, като съдържанието на сяра S при изпитване на 5 проби вложки за чугунени 
калодки тип Р10-320 при допуск на показателя ТО-ТС-ОЗ.09.01-2013/01 максимум 0,16 и
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температура на изпитване 22°С, е: S 0,035 % в протокол № 60/10.11.2016 г.. S 0,026 % в 
протокол № 59/10.11.2016 г., S 0,030 % в протокол № 58/10.11.2016 г., S 0,036 % в протокол 
№ 61/10.11.2016 г., S 0,037 % в протокол № 62/10.11.2016 г.;

• т.3.2, като съдържанието на сяра S при изпитване на 5 проби вложки за чугунени 
калодки тип Р10-320 при допуск на показателя ТО-ТС-03.09.01-2013/01 < 0,062 и 
температура на изпитване 22°С, е: S 0,011 % в протокол № 76/10.11.2016 г., S 0,011 % в 
протокол № 77/10.11.2016 г., S 0,012 % в протокол № 78/10.11.2016 г., 0,011 % в протокол № 
79/10.11.2016 г., S 0,011 % в протокол № 80/10.11.2016 г.;

• т.3.2, като съдържанието на сяра S при изпитване на 5 проби вложки за чугунени 
калодки тип Р10-250 при допуск на показателя ТО-ТС-03.09.01-2013/01 < 0,062 и 
температура на изпитване 22°С, е: S 0,012 % в протокол № 75/10.11.2016 г., S 0,012 % в 
протокол № 74/10.11.2016 г., S 0,010 % в протокол № 73/10.11.2016 г., S 0,012 % в протокол 
№ 72/10.11.2016 г„ S 0,011 % в протокол № 71/10.11.2016 г.;

• т.3.1, като съдържанието на сяра S при изпитване на 5 проби вложки за чугунени 
калодки тип Р10-250 при допуск на показателя ТО-ТС-03.09.01-2013/01 максимум 0,16 и 
температура на изпитване 22°С, е: S 0,036 % в протокол № 63/10.11.2016 г., S 0,036 % в 
протокол № 64/10.11.2016 г., S 0,037 % в протокол № 65/10.11.2016 г., S 0,039 % в протокол 
№ 66/10.11.2016 г., S 0,033 % в протокол № 67/10.11.2016 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията 
счита, че участникът следва да даде разяснения относно разликата в записа за 
максималното съдържание на сяра S в т. 1.3. от Техническото си предложение и в 
протоколите, издадени от акредитирана лаборатория за изпитване „Прогрес” АД, 
Стара Загора, с посочени резултати от изпитванията.

Във връзка с гореизложеното, комисията определя в срок до 4 (четири) работни 
дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, че участникът 
„Чугунолеене-Първомай” АД има възможност да даде разяснения за посоченото в 
настоящия протокол, в запечатан непрозрачен плик 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: „Пояснение към оферта с вх. № 01-24.-1/01.02.2017 г. в обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав 
/ПЖПС/ на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, за период от 3 години”.

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници, изготви се и се подписа от 
всички членове на комисията в един екземпляр.

1.ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

ЧЛЕНОВЕ:
3.

1 ов

4. 5.
1

\

Заличено е на основание чл.2 от Закона за зашита на личните данни, във връзка е чл.42, ал.5 от 
Закона за обществените поръчки
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