
П Р О Т О К О Л  № 5

На 26.04.2018 г. в 10:00 часа в сградата на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД -  София, ул. 
’’Иван Вазов” № 3, в изпълнение на Заповед № 01-01-49/02.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана 
за участие по ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на система за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата енергия за тягови нужди на борда на железопътните 
превозни средства, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД“, открита с Решение № 
1/02.01.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана на 04.01.2018 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558-2018-0001 и на 
04.01.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен номер: 2018/S 002- 
002259, и Решение № 2/27.02.2018 г. за предварителен подбор, се събра назначената с 
горецитираната заповед, комисия в състав:

1. Председател:
проекти" на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;

Членове:
2 .

ЕООД;
3_ ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

ПревознОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ИНЖ. П<ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П
превози 1д д ;д , киши ии/ьишл нироди ангажираност;

4.

„Б Д Ж -Ti
5.

дирекция „Финанси и администрация“ при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

I. Уведомяване за отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри”
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 23.04.2018 г. в Профила на купувача на 

дружеството в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка беше публикувано 
съобщение (http://p.bdz.bg/s/a/saob6enie-elektromeri-9934.jpg) за датата, часа и мястото на 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения. Същият ден са изпратени и писма до 
участниците „Фродексим Трейд“ ООД (с рег.№ 01-27-16/23.04.2018 г.) и „АвесГ“ ЕООД (с 
per. № 01-27-17/23.04.2018 г.).

II. Първоначални действия на комисия.
, която досега не е присъствала на заседания на комисията по 

провеждане на настоящата обществена поръчка, подписа декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, която е приложена към настоящия протокол.

На заседанието на комисията присъства , упълномощен
представител на участника „Фродексим Трейд“ ООД, със заверено от участника копие на 
нотариално заверено пълномощно по описа на ,
нотариус в район -  CPC с per. № на Нотариална камара и представено за проверка и 
сравнение оригинал на същото пълномощно. Комисията, след като установи съответствието 
на предоставеното заверено от участника копие на посоченото нотариално заверено 
пълномощно с предоставения оригинал, върна последния на представителя на участника.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 1
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

http://p.bdz.bg/s/a/saob6enie-elektromeri-9934.jpg


Съгласно т. 7 от предоставения документ, упълномощеният представител има право да 
представлява участника пред юридически субекти и да подава, и получава документи и да 
извършва всички дейности, свързани с участието на „Фродексим Трейд“ ООД в процедури по 
ЗОП.

Горепосоченото пълномощно е приложено към настоящия протокол. Присъствието си 
представителят на участника удостовери със собственоръчно положен подпис в списъка с 
лицата, присъствали при действията на комисията по отваряне на пликовете „Предлагани 
ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците.

III. Отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри”.
Председателят на комисията съобщи, че допуснати до етап на отваряне на пликове 

„Предлагани ценови параметри“ са следните участници:
- „АвесГ“ ЕООД;
- „Фродексим Трейд“ ООД.
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 първоначалните оферти в деловодството на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД, а 
именно:

Ш.1. ..АвесГ” ЕООД:
Комисията удостовери, че пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри“ е 

непрозрачен, с ненарушена цялост и положени подписи от членовете на комисията при 
извършване на действията по чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, след което пристъпи към отварянето му. 
Пликът съдържа първоначалното ценово предложение и поставен отгоре празен лист, 
осигуряващ закриване на неговото съдържанието. Председателят на комисията оповести 
първоначалното ценово предложение, както следва:

1. Система (с електромер е GPS модул и измервателен напреженов трансформатор 
за вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия на борда на локомотив, включваща компонентите и 
материалите, посочени в ценовото предложение:

1.1. единична цена- 2 0  270,00 лв. без ДДС;
1.2. обща стойност за 5 броя -  101 350,00 лв. без ДДС.
2. Система (с електромер (без GPS) и измервателен напреженов трансформатор за 

вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата 
енергия на борда на локомотив, включваща компонентите и материалите, посочени в 
ценовото предложение:

2.1. единична цена -  16 910,00 лв. без ДДС;
2.2. обща стойност за 41 броя -  693 310,00 лв. без ДДС.
3. Система (с електромер (без GPS) и измервателен напреженов трансформатор за 

външен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата 
енергия на борда на локомотив, включваща компонентите и материалите, посочени в 
ценовото предложение:

3.1. единична цена -  19 090,00 лв. без ДДС;
3.2. обща стойност за 23 броя -  439 070,00 лв. без ДДС.
Предложена обща стойност за изпълнение на обществената поръчка -  1 233 730,00 

лв. без ДДС.

111.2. „Фродексим Трейд” ООД:
Комисията удостовери, че пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри“ е 

непрозрачен, с ненарушена цялост и положени подписи от членовете на комисията при
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извършване на действията по чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, след което пристъпи към отварянето му. 
Пликът съдържа първоначално ценово предложение, поставено в PVC папка, осигуряваща 
закриване на съдържанието на ценовото предложение. Председателят на комисията оповести 
първоначалното ценово предложение, както следва:

1. Система (с електромер с GPS модул и измервателен напреженов трансформатор 
за вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия на борда на локомотив, включваща компонентите и 
материалите, посочени в ценовото предложение:

1.1. единична цена -  20 122,00 лв. без ДДС;
1.2. обща стойност за 5 броя -  100 610,00 лв. без ДДС.
2. Система (с електромер (без GPS) и измервателен напреженов трансформатор за 

вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата 
енергия на борда на локомотив, включваща компонентите и материалите, посочени в 
ценовото предложение:

2.1. единична цена -  16 952,00 лв. без ДДС;
2.2. обща стойност за 41 броя -  695 032,00 лв. без ДДС.
3. Система (с електромер (без GPS) и измервателен напреженов трансформатор за 

външен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата 
енергия на борда на локомотив, включваща компонентите и материалите, посочени в 
ценовото предложение:

3.1. единична цена -  17 952,00 лв. без ДДС;
3.2. обща стойност за 23 броя -  412 896,00 лв. без ДДС.
Предложена обща стойност за изпълнение на обществената поръчка -  1 208 538,00 

лв. без ДДС.

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, поради което комисията покани упълномощения 
представител на участника г-н Веселин Николов да напусне помещението, в което се 
извърши оповестяването на ценовите предложения.

IV. Разглеждане на първоначалните ценови оферти на участниците:
Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на първоначалните ценови 

предложения на участниците. При проверка на първоначалните ценови предложения на 
участниците, комисията установи следното:

1. Първоначалното ценово предложение на „АвесГ“ ЕООД е изготвено съгласно 
приложения към документацията образец (Приложения № 12), подписано от представляващия 
участника. При проверка, комисията констатира, че:

- по т. 1.1. от първоначалното ценово предложение, срещу предложената цена, 
участникът не е посочил една от двете възможности за четириквадрантния статичен 
електромер с GPS, а именно: с вграден или външен GPS модул, и с вграден или външен GPRS 
модул. Като съобрази, че в техническото си предложение, участникът е предложил електромер 
ELM-201 с вграден GPS модул и с вграден GPRS модул, както и съобразявайки, че в 
първоначалното ценово предложение участникът е декларирал включването в цената на 
всички разходи по доставката и монтажа на системите за търговско измерване и 
дистанционно отчитане на електрическата енергия на борда на локомотивите съгласно 
техническото си предложение, комисията приема че предложената цена се отнася за система 
(с електромер с GPS модул и измервателен напреженов трансформатор за вътрешен монтаж) 
за търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия на борда на 
локомотив, което е с вграден GPS модул и с вграден GPRS модул.

- по т.2.1. от ценовото предложение, срещу предложената цена, участникът не е
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посочил една от двете възможности за четириквадрантния статичен електромер (без GPS), а 
именно: с вграден или външен GSM/GPRS модул. Като съобрази, че в техническото си 
предложение, участникът е предложил електромер GAMA 300 с външен GSM/GPRS модул 
FM7206, както и съобразявайки, че в първоначалното ценово предложение участникът е 
декларирал включването в цената на всички разходи по доставката и монтажа на системите за 
търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия на борда на 
локомотивите съгласно техническото си предложение, комисията приема че предложената 
цена се отнася за система (с електромер (без GPS модул) и измервателен напреженов 
трансформатор за вътрешен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия на борда на локомотив, което е с външен GSM/GPRS модул.

- по т.3.1. от ценовото предложение, срещу предложената цена, участникът не е 
посочил една от двете възможности за четириквадрантния статичен електромер (без GPS), а 
именно: с вграден или външен GSM/GPRS модул. Като съобрази, че в техническото си 
предложение, участникът е предложил електромер GAMA 300 с външен GSM/GPRS модул 
FM7206, както и съобразявайки, че в първоначалното ценово предложение участникът е 
декларирал включването в цената на всички разходи по доставката и монтажа на системите за 
търговско измерване и дистанционно отчитане на електрическата енергия на борда на 
локомотивите съгласно техническото си предложение, комисията приема че предложената 
цена се отнася за система (с електромер (без GPS модул) и измервателен напреженов 
трансформатор за външен монтаж) за търговско измерване и дистанционно отчитане на 
електрическата енергия на борда на локомотив, което е с външен GSM/GPRS модул.

Комисията извърши проверка на първоначалното ценово предложение на „АвесГ“ 
ЕООД по отношение на стойностите, получени вследствие на сумиране на цените на 
компонентите в съответните системи и на трите системи общо, като констатира, че няма 
аритметични грешки.

2. Първоначалното ценово предложение на „Фродексим Трейд“ ООД е изготвено 
съгласно приложения към документацията образец (Приложения № 12), подписано от 
представляващия участника. При проверка, комисията констатира, че в първоначалното 
ценово предложение, зачертавайки ненужното, участникът е уточнил по т.1.1., т.2.1. и т.3.1. 
съответната възможност (вграден или външен GPS модул, и с вграден или външен GPRS 
модул и с вграден или външен GSM/GPRS модул). Посоченото в първоначалното ценово 
предложение е в съответствие с предложеното в техническото му предложение.

Комисията извърши проверка на първоначалното ценово предложение на „Фродексим 
Трейд“ ООД по отношение на стойностите, получени вследствие на сумиране на цените на 
компонентите в съответните системи и на трите системи общо, като констатира, че няма 
аритметични грешки.

Във връзка с гореизложеното, комисията, счита следното:
Първоначалното ценово предложение на участника „АвесГ” ЕООД отговаря на 

изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в 
документацията за участие.

Първоначалното ценово предложение на „Фродексим трейд” ООД отговаря на 
изискванията на ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия, съдържащи се в 
документацията за участие.

С оглед на това, че допуснатите участници на етап преговори са двама, на 
основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП във връзка с изискването по т. 6, Раздел VII от 
Указанията за подготовка на заявлението за предварителен подбор и на първоначалната 
оферта от документацията за участие, комисията следва да проведе жребий за 
определяне поредността при провеждане на преговорите, при провеждането на който
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може да присъстват и двамата участника. Комисията реши заседанието с провеждането на 
жребия да се проведе в присъствието на двамата участника (представляващи или 
упълномощени от тях лица) на 03.05.201$ г. от 09:30 часа, в сградата на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД, находища се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, за което същите ще 
бъдат своевременно уведомени и ще бъде публикувано съобщение на Профила на купувача 
на дружеството в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка -  
http://bd2cargo.bdz.bg/bg/Droceduri-po-zop/dostavka-i-montai-na-svstemi-za-elenergia-bdz-cargo-

След провеждането на жребия, с всеки един участник ще се проведат преговори по 
определения в резултат от жребия ред.

Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници, изготви се в един екземпляр и се 
подписа от всички членове на комисията.

Приложения:
1. Един брой декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
2. Списък с представители на участниците с копие на нотариално заверено 

пълномощно.

2017.html.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1..................... i

ЧЛЕНОВЕ
2. ..ИН4.. ..ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
3- - ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

4.

5.

5

http://bd2cargo.bdz.bg/bg/Droceduri-po-zop/dostavka-i-montai-na-svstemi-za-elenergia-bdz-cargo-

