
П Р О Т О К О Л  №6

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 01-01-29/07.02.2017г. на 
Управителя на ,.БДЖ-Товарни превози” ЕООД. на основание чл.ЮЗ, ал.1 от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки /ППЗОП/, във връзка с 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 /ПЖПСУ 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 с ID 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:
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Комисията се събра на заседание на 10.04.2017 г. от 09:30 часа.

На основание чл.57, ал.З от ЗОП, на 05.04.2017 г. е публикувано съобщение на 
Профила на купувача на дружеството в самостоятелния раздел на настоящата обществена 
поръчка -  httD://bdzcargo.bdz.b^/b^/proceduri-po-zop/s-reshenie-2016-^na-upravitelia-na-bdj- 
tovarni-prevozieood-e-otkrita-procedura-otkrita.html за датата, часа и мястото на провеждане на 
настоящото заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 
участници.

На публичната част от заседанието на комисията по отварянето на плика с 
„Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник в обществената поръчка не 
присъства негов представител.
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1. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и 
оповестяването им.

Председателят на комисията съобщи, че допуснат до етап на отваряне на плик 
„Предлагани ценови параметри" е участника - „Чугунолеене-Първомай” АД.

Комисията удостовери, че пликът „Предлагани ценови параметри” на участника 
„Чугунолеене-Първомай” АД е непрозрачен и с ненарушена цялост и пристъпи към 
отварянето му.

Комисията констатира, че пликът съдържа следното:
1. Ценовото предложение на участника „Чугунолеене-Първомай” АД е изготвено 

съгласно приложения към документацията образец -  Приложение № 10, попълнено и е 
подписано от инж. Живко Станилов, прокурист на „Чугунолеене-Първомай” АД.

2. CD (компакт диск), съдържащ ценовото предложение.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на „Чугунолеене- 

Първомай” АД, както следва:
3. Стойност за изпълнение на поръчката, както следва:

3.1. Цена на 1 /един/ тон чугунени калодки тип Р10-250- 1 520,00 /хиляда
петстотин и двадесет лева/ лева, без ДДС.

3.2. Обща стойност за 243,00 /двеста четиридесет и три/ тона чугунени калодки тип 
Р10-250 - 369 360,00 /триста шестдесет и девет хиляди и триста и шестдесет лева/ лева. без 
ДДС.

3.3. Цена на 1 /един/ тон чугунени калодки тип Р10-320- 1 520,00 /хиляда
петстотин и двадесет лева/ лева, без ДДС.

3.4. Обща стойност за 914,00/деветстотин и четиринадесет/ тона чугунени калодки
тип Р10-320 - 1 389 280,00 /един милион триста осемдесет и девет хиляди и двеста и
осемдесет лева/ лева, без ДДС.

3.5. Обща стойност за 1157,00 /хиляда сто петдесет и седем/ тона чугунени
калодки от двата типа (Р10-250 и Р10-320), за тригодишен период на изпълнение на
поръчката, считано от датата на подписване на индивидуален договор, въз основа на
посочените в т.1 и т.З от настоящото предложение единични цени, е в размер на 1 758 640,00 
/един милион седемстотин петдесет и осем хиляди шестстотин и четиридесет лева/ лева, без 
ДДС.

4. Цената на чугунените калодки се разбира DDP - София, Горна Оряховица. 
Пловдив, съгласно “INCOTERMS 2010” /включително опаковка, маркировка, транспорт, 
застраховка, мито/ в български лева без ДДС, до франко пунктовете на Възложителя, 
посочени в ценовото предложение.

5. Начин на плащане: плащането да се извършва в лева, по банков път, в срок до 30 
(не по-малко от 30/тридесет/) календарни дни, след извършване на доставката на заявеното 
количество калодки от Възложителя и представяне на документите, посочени в ценовото 
предложение на съответния адрес.

II. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти:

Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на ценовото предложение 
на „Чугунолеене-Първомай” АД.

Комисията провери ценовото предложение на участника и не констатира аритметични 
грешки при получаването на общите стойности за чугунените калодки от двата типа (Р10-250 
и Р10-320) и общата стойност за 1157,00 тона чугунени калодки.
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С оглед на това, офертата и ценовото предложение на „Чугунолеене-Първомай” АД 
отговарят на изискванията на ЗОП и на предварително обявените ог възложителя условия, 
съдържащи се в документацията за участие и участникът може да бъде допуснат до етап 
класиране.

III. Класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване:

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията 
извърши следното класиране по определения от Възложителя критерий за икономически 
най-изгодна оферта "най-ниска цена” на допуснатите участници в 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 ”, както следва:

Първо място: Чугунолеене-Първомай“ АД с предложена обща стойност за
изпълнение предмета на поръчката в размер на 1 758 640,00 /един милион седемстотин 
петдесет и осем хиляди и шестстотин и четиридесет лева/ лева, без ДДС.

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