
П Р О Т О К О Л  № 5

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на 
чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповеди № 01-01-48/02.03.2017 г. и № 01-01-106/27.04.2017 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 резервни части за талига БТ-6 за ремонт на планираните 
вагони през 2017 г.”, делима на 6 обособени позиции, открита с Решение № 2/06.02.2017 г. 
на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД в Регистъра на обществените поръчки 
към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2017-0002.

Днес на 04.05.2017 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: ИНФРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ззлд, ВЪВ
„БДЖ - Товарни прево ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Членове:

На основание чл.57, ал.З от ЗОП, на 30.04.2017 г. в Профил на купувача на 
дружеството, в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка - 
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-rezervni-chast-za-taliga-bt-6-za- 
remont-na-planiranite-vagoni-prez-2017-godina.htmh беше публикувано съобщение 
(http://p.bdz.bg/s/a/saob6enie-rez-4asti-796l.jpg) за датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения. Участниците „Унитекс Плк” ЕООД, „КА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „Авторемонтни заводи” АД, „Симекс-Транс” ЕООД, 
„КОЛОВАГ” АД и „Интерком” ЕООД бяха 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.

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

На заседанието на комисията присъстваха лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП, както 
следва:

На заседанието на комисията за извършване на действията по чл. 68, ал.4 и ал. 5 от 
ЗОП присъстваха упълномощени представители на следните участници:

-  „Интерком” ЕООД се представлява г-н Данаил Качамаков, управител на 
дружеството

-  „Коловаг” АД се представлява от Боян Йорданов с копие на нотариално 
заверено пълномощно с per. № 934/20.02.2017 г. по описа на Наташа Хайтова -  нотариус 
в район PC Пазарджик, per. № 154 на Нотариалната камара;

-  „Авторемонтни заводи” АД се представлява от инж. Дешко Дешков, 
Изпълнителен директор на дружеството;

-  „Симекс-Транс” ЕООД се представлява от г-н Валдемар Златанов с 
пълномощно в оригинал, съгласно което упълномощеният представител на участника 
инж. Митко Керанов упълномощава горепосоченото лице да присъства на заседания на 
комисията по обществената поръчка с горецитирания предмет.

Горепосочените пълномощни са приложени към настоящия протокол. 
Присъствието си представителите на участниците удостовериха със собственоръчно 
положени подписи в списъка на лицата, присъствали при действията на комисията по 
отваряне на ценовите предложения, приложен към настоящия протокол.
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I. ОТВАРЯНЕ HA ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Председателят на комисията съобщи, че допуснати до етапа на отваряне на Плик 

„Предлагани ценови параметри”, са:
- „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД -  за обособени позиции №: 4 и № 5;
- „Авторемонтни заводи” АД_- за обособени позиции №: 6;
- „Симекс-Транс” ЕООД -  за обособени позиции № 1 и № 2;
- „КОЛОВАГ” АД -  за обособени позиции № 5 и № 6;
- „Интерком” ЕООД -  за обособени позиции № 5 и № 6.

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:

1.1. „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Комисията удостовери, че пликовете с надпис: “Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции № 4 и № 5 са с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им. 
Същите съдържат ценови предложения, изготвени, съгласно приложените в 
документацията образци (Приложение № 12.4 и № 12.5), подписани от представляващия 
участника и подпечатани с печата на дружеството.

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на „КА 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за следните обособени позиции:

• За обособена позиция № 4: „Доставка на 2500 броя притискани за талига 
БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ- 
Товарни превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой притискан (UIC 3-00-02-10) е 24,88 лв. без ДДС;
2. Общата стойност за доставка на 2500 броя притискани (UIC 3-00-02-10), 

представляваща общата стойност на обособена позиция № 4 е 62 200,00 лв. без ДДС.
• За обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискани за 

талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към 
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД”

1. Цената за доставка на 1 брой втулка 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за притискан е 
6,25 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 2300 броя втулки 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за 
притискани, представляваща общата стойност на обособена позиция № 5 е 14 375,00 лв. 
без ДДС.

1.2. „Авторемонтни заводи” АД
Комисията удостовери, че пликът с надпис: “Предлагани ценови параметри” за 

обособена позиция № 6 е с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. Пликът 
съдържа ценово предложение, изготвено съгласно приложения в документацията образец 
(Приложение № 12.6), подписано от представляващия участника и подпечатано с печата 
на дружеството.

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на „Авторемонтни 
заводи” АД за обособена позиция № 6:

1. Цената за доставка на 1 брой Т-ограничител (Т-образна планка) за талига БТ-6 е 
9,30 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образни планки) за 
талига БТ-6, представляваща общата стойност на обособена позиция № 6 е 4 650,00 лв. без 
ДДС.

1.3. „Симекс-Транс” ЕООД
Комисията удостовери, че пликовете с надпис: “Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции № 1 и № 2 са с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им. 
Същите съдържат ценови предложения, изготвени съгласно приложените в

стр.2 от 4



♦ 'документацията образци (Приложение № 12.1 и № 12.2), подписани от упълномощения
• представител на участника и подпечатани с печата на дружеството.

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на „Симекс-Транс” 
ЕООД за следните обособени позиции:

• За обособена позиция № 1: „Доставка на 440 броя вложки за централен лагер - 
вид I, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой вложка вид I (UIC 3.00.04.108 -  предложение на 
участника -  042.00184 вложка за централен лагер, материал PAS-60X, черт. № 2FWG
000.04.077.041) за централен лагер е 29,86 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 440 броя вложки вид I (UIC 3.00.04.108) за 
централен лагер, представляваща общата стойност на обособена позиция № 1 е 13 138,40 
лв. без ДДС.

• За обособена позиция № 2: „Доставка на 70 броя вложки за централен лагер - 
вид II, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой вложка вид II (3 Fwg 704.04.077.042 - UIC 
3.00.04.108 -  предложение на участника -  042.00209 вложка за централен лагер, материал 
PAS-60X, черт. № 2FWG 704.04.077.042) за централен лагер е 59,19 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 70 броя вложки вид II (3 Fwg 704.04.077.042) за 
централен лагер, представляваща общата стойност на обособена позиция №  2 е 4 143,30 
лв. без ДДС.

1.4. „КОЛОВАГ” АД
Комисията удостовери, че пликовете с надпис: “Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции № 5 и № 6 са с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им. 
Същите съдържат ценови предложения, изготвени съгласно приложените в 
документацията образци (Приложение № 12.5 и № 12.6), подписани от представляващия 
участника и подпечатани с печата на дружеството.

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на „КОЛОВАГ” АД 
за следните обособени позиции:

• За обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискани за 
талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към 
”БДЖ-Товарни превози” ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой втулка 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за притискан е 
7,30 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 2300 броя втулки 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за 
притискани, представляваща общата стойност на обособена позиция № 5 е 16 790,00 лв. 
без ДДС.

• За обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т- 
образна планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към ”БДЖ-Товарни превози” ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой Т-ограничител (Т-образна планка) за талига БТ-6 е 
11,20 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образни планки) за 
талига БТ-6, представляваща общата стойност на обособена позиция № 6 е 5 600,00 лв. 
без ДДС.

1.5. „Интерком” ЕООД
Комисията удостовери, че пликовете с надпис: “Предлагани ценови параметри” за 

обособени позиции № 5 и № 6 са с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето им. 
Същите съдържат ценови предложения, изготвени съгласно приложените в 
документацията образци (Приложение № 12.5 и № 12.6), подписани от представляващия 
участника и подпечатани с печата на дружеството.

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на „Интерком” ЕООД 
за следните обособени позиции:

стр.З от 4



• За обособена позиция № 5: „Доставка на 2300 броя втулки за притискани за 
талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове към 
"БДЖ-Товарни превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой втулка 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за притискан е 
6,42 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 2300 броя втулки 55/ 67x39 (БТ6 -  101 243 41) за 
притискани, представляваща общата стойност на обособена позиция № 5 е 14 766,00 лв. 
без ДДС.

• За обособена позиция № 6: „Доставка на 500 броя Т-ограничители (Т- 
образна планка) за талига БТ-6, за обезпечаване необходимостта на 
вагоноремонтните цехове към "БДЖ-Товарни превози" ЕООД”:

1. Цената за доставка на 1 брой Т-ограничител (Т-образна планка) за талига БТ-6 е 
10,48 лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 500 броя Т-ограничители (Т-образни планки) за 
талига БТ-6, представляваща общата стойност на обособена позиция № 6 е 5 240,00 лв. 
без ДДС.

II. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти:
Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на ценовите предложения на 

„КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „Авторемонтни заводи” АД, „Симекс-Транс” ЕООД, „КОЛОВАГ” 
АД и „Интерком” ЕООД.

Комисията провери ценовите предложения на участниците за обособените позиции и не 
констатира аритметични грешки при получаването на общите стойности за съответните обособени 
позиции. Комисията констатира, че е налице надвишаване на прогнозните стойности, посочени в 
обявлението за поръчка -  комунални услуги за следните обособени позиции:

• За обособена позиция № 1: предложената най-ниска обща стойност за изпълнението й 
е в размер 13 138,40 лева без ДДС (от „Симекс-Транс” ЕООД), а прогнозната стойност за 
обособената позиция е 9 174,00 лв. без ДДС.

• За обособена позиция № 2: предложената най-ниска обща стойност за изпълнението й 
е в размер 4 143,00 лева без ДДС (на „Симекс-Транс” ЕООД), а прогнозната стойност за 
обособената позиция е 3 395,00 лв. без ДДС.

• За обособена позиция № 4: предложената най-ниска обща стойност за изпълнението й 
е в размер 62 200,00 лева без ДДС (на „КА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД), а прогнозната стойност за 
обособената позиция е 43 500,00 лв. без ДДС.

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

Приложения:
1. Декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП, попълнена и подписана от Велислава Великова;
2. Списък на присъстващите представители на участниците;
3. 2 /два/ броя пълномощни на упълномощени представители на участниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.2 ОТ 33ЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ

2.

3 .
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