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УТВЪРЖДАВАМ:
Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП щта:

Управите: Ж-Товарни превози  ”  ЕООД

ПРОТОКОЛ

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП за извършване на подбора на участниците, 
разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците от Комисията, 
назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповеди № 01-01-107/15.03.2018 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД

На 28.05.2018 г. в 11:30 часа, в стая 209, гр. София, ул. „Иван Вазов’' № 3 се състоя 
заседание на комисията, назначена със Заповед 01-01-107/15.03.2018 г. на Управителя на 
„БДЖ-Товарни превози" ЕООД, за провеждане на публично състезание по реда на Закона 
за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на изделия от стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД 
за 2018 г., делима на 12 обособени позиции“, открита с Решение № 7/20.02.2018 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените 
поръчки към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2018-0007, в съответствие с 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и изискванията на Възложителя.

Комисията беше в състав от определените в заповедта основни членове:
1. Председател:

„БДЖ - Товарни превс 
Основни членове:
2- ■ Информацията е заличена на основание чл.2 от 

превози ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

С оглед на това, предоставям на Вашето внимание да се запознаете с действията на 
комисията, отразени в Протокол № 1/15.03.2018 г., Протокол № 2/26.03.2018 г., Протокол 
№ 3/27.04.2018 г., Протокол № 4/21.05.2018 г. и Протокол № 5/28.05.2018 г., както следва:

1. Отваряне на офертите на участниците и разглеждане на документите за лично 
състояние и критериите за подбор.

На публичното заседание по отваряне на офертите и заседанието от разглеждане на 
документите, представени от участниците „Майкромет“ ООД, „Тисенкруп Матириалс 
България" ООД и „Маяк М“ АД съответно с оферти с per. № 01-23-6-4/14.03.2018 г., 09:11 ч., 
с per. № 01-23-6-5/14.03.2018 г., 14:04 ч. и с per. № 01-23-6-6/14.03.2018 г„ 16:01 ч., в състава 
на помощния орган на Възложителя, на мястото на основния член

„БДЖ-Товарни превози“ ЕООД. която отсъства поради отпуск по болест, присъства 
Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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Информацията е заличена на основание чл.2 от 
33ЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

I. Действията на комисията
и констатациите по предоставените от участниците оферти, са описани подробно в Протокол 
№ 1/15.03.2018 г. Представените от участниците „Майкромет“ ООД и „Тисенкруп 
Матириалс България“ ООД отговарят на изискванията на Възложителя и комисията ги 
допусна до разглеждане на техническите им предложения за съответните обособени 
позиции, за които участват.

Горепосоченият протокол се подписа от всички членове на комисията, изпрати се до 
тримата участника на 16.03.2018 г. и същият ден се публикува в раздела на настоящата 
обществена поръчка, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

II. Разглеждане на допълнително представените документи и на техническите 
предложения за съответните обособени позиции, за които участват участниците

На заседанието, проведено на 26.03.2018 г., комисията, състояща се от основни членове 
разгледа допълнително представените от участника „Маяк М“ АД документи и провери за 
съответствие на офертата му за участие в настоящата обществена поръчка с поставените от 
Възложителя изисквания по отношение на личното състояние и критериите за подбор. 
Вследствие на това, комисията допусна „Маяк М“ АД до разглеждане на техническите му 
предложения за съответните обособени позиции, за които участва.

Действията на комисията и констатациите по предоставените от участниците 
„Майкромет“ ООД. „Тисенкруп Матириалс България” ООД и „Маяк М“ АД технически 
предложения за обособените позиции, за които участват, са описани подробно в Протокол № 
2/26.03.2018 г.

Горепосоченият протокол се подписа от всички членове на комисията, изпрати се до 
тримата участника на 17.04.2018 г. и същият ден се публикува в раздела на настоящата 
обществена поръчка, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

III. Разглеждане на разясненията по техническите предложения за съответните 
обособени позиции, за които участват участниците

След изтичане на срока от 7 работни дни за предоставяне на разясненията, се проведе 
заседание на комисията в състава, на която на мястото на Информацията е заличена на основание чл.2 от 
— ---------- ----------------- „Фин 33ЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

отсъстваща поради ползване на платен i одишен отпуск, присъства

......................................................  , J .
Комисията констатира, че участникът „Майкромет” ООД е представил изисканите с 
Протокол № 2 /26.03.2018 г. документи с изключение на преводи на сертификати за качество, 
участникът „Маяк М“ е декларирал, че има право да предлага и да извършва доставки на 
продукцията на производителите, посочени в сертификатите за качество, вместо да 
представи изисканите документи, а „Тисенкруп Матириалс България” ООД не е представил 
нищо. С оглед на това, комисията отново предостави възможност на участниците да 
предоставят разяснения по техническите предложения за обособените позиции, за които 
участват. Действията на комисията и констатациите по предоставените от участниците 
„Майкромет“ ООД, „Тисенкруп Матириалс България” ООД и „Маяк М“ АД технически 
предложения за обособените позиции, за които участват, са описани подробно в Протокол № 
3/27.04.2018 г.

Горепосоченият протокол се подписа от всички членове на комисията, изпрати се до 
тримата участника на 08.05.2018 г. и същият ден се публикува в раздела на настоящата 
обществена поръчка, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД.

След изтичане на срока от 5 работни дни за предоставяне на разясненията, Комисията в 
състав от основни членове се събра и констатира, следното:

1. Участникът „Майкромет” ООД е представил изисканите с Протокол № 3 /26.03.2018 г. 
документи.

2. „Тисенкруп Матириалс България“ ООД е представил разяснения по техническите 
предложения, от които е видно, че участникът променя техническите си предложения за 
обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 8, а за обособени позиции № 6 и № 9 не е
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представил документите, изискани в Протокол № 3/27.04.2018 г., в нарушение на чл. 101, 
ал.7 от ЗОП.

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя, на 
основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ 
ООД от участие за обособена позиция № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №  8 и № 9 в 
обществената поръчка е предмет: „Доставка на изделия от стомана за обезпечаване 
необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., делима на 12 обособени 
позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия.

3.Участникът „Маяк М“ АД не е представил разяснения по техническите предложения. С 
оглед на това техническите предложения за обособените позиции, за които участва са 
непълни.

Във връзка е гореизложеното, Комисията предлага на Възложителя, на основание 
чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Маяк М“ АД от участие за обособена позиция 2, 
№ 3, № 4, № 5 и № 8 в обществената поръчка е предмет: „Доставка на изделия от 
стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., 
делима на 12 обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не 
отговаря на предварително обявените от Възложителя условия.

Горните констатации са подробно описани в протокол № 4/22.05.2018 г., който се 
подписа от всички членове на комисията и ще се публикува ведно с настоящия протокол в 
раздела на настоящата обществена поръчка, на профила на купувача на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД.

IV. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, 
оповестяването им и разглеждане на ценовите предложения.

На дата 22.05.2018 г. на профила на купувача на дружеството, в самостоятелния 
раздел на настоящата обществена поръчка, основание чл.57, ал.З от ППЗОП бе 
публикувано съобщение за мястото, датата и часа на провеждане на заседанието по 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в 
процедурата.

На 28.05.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 
находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, комисията в състав от основни 
членове се събра за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатия 
участник до този етап на процедурата.. На публичната част от заседанието на комисията не 
присъстваха представители на участниците. Действията на комисията са подробно описани 
в Протокол № 5/28.05.2018 г.

При разглеждане на ценовите предложения, комисията констатира, че ценовото 
предложение на участника за обособена позиция № 1 надвишава определения от 
Възложителя финансов ресурс, а за останалите обособени позиции № № 2, № 3, № 4, №
5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 12 -  не надвишава съответния финансов ресурс. С оглед на 
това, комисията предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, 
във връзка с чл. 101, ал.5 от ЗОП, да отстрани от участие в обществената поръчка по 
позиция № 1 „Доставка на арматурна стомана, тел термично обработена или 
еквивалентен” участника „Майкромет” ООД, поради това, че подадената от него 
оферта за обособена позиция № 1 не отговаря на предварително обявените от 
Възложителя условия.

Горепосоченият протокол се подписа от всички членове на комисията и ще бъде 
публикуван на профила на купувача на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, в раздела на 
поръчката с горецитирания предмет, ведно с настоящия протокол и решението за определяне 
на изпълнители по обособените позиции.

V. Оценяване на допуснатите оферти:
Във връзка с горното, комисията реши да допусне до етап класиране офертата на 

участника „Майкромет“ ООД за обособени позиции. № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, №
9 и № 12.
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VI. Класиране на офертите
С оглед на гореизложеното, комисията извърши класиране по определения от 

Възложителя критерий „най-ниска цена" на допуснатия до този етап участник в обществена 
поръчка е предмет: „Доставка на изделия от стомана за обезпечаване необходимостта на 
„БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2018 г„ делима на 12 обособени позиции“, за следните 
обособени позиции:

1. По обособена позиция № 2: „Доставка на кръгла стомана прът, БДС EN 
10060:2005 или еквивалентен и калибрована БДС EN 10278:2000 или еквивалентен": 
първо място - „Майкромет” ООД с обща стойност за изпълнението й в размер на 
17 861,90 лв. без ДДС

2. По обособена позиция № 3: „Доставка на плоски стоманени пръти, БДС EN 
10058:2005 или еквивалентен": първо място - „Майкромет” ООД с обща стойност за 
изпълнението й в размер на 19 045,00 лв. без ДДС.

3. По обособена позиция № 4: „Доставка на ъглови профили от стомана, БДС 
EN 10056-1:1999 или еквивалентен": първо място - „Майкромет” ООД с обща стойност 
за изпълнението й в размер на 20 086,00 лв. без ДДС.

4. По обособена позиция № 5: „Доставка на "П" профил горещо валцован БДС 
EN 10279 или еквивалентен": първо място - „Майкромет” ООД с обща стойност за 
изпълнението й в размер на 3 534,00 лв. без ДДС.

5. По обособена позиция № 6: „Доставка на "П" профил студено огънат ГОСТ 
8240-97 или еквивалентен": първо място - „Майкромет” ООД с обща стойност за 
изпълнението й в размер на 1 687,50 лв. без ДДС.

6. По обособена позиция № 7: „Доставка на шестостенна стомана на пръти БДС 
EN 10061:2005 или еквивалентен": първо място - „Майкромет” ООД с обща стойност 
за изпълнението й в размер на 5 922,00 лв. без ДДС.

7. По обособена позиция № 8: „Доставка на листова стомана БДС EN 
10051:1997 или еквивалентен": първо място - „Майкромет” ООД с обща стойност за 
изпълнението й в размер на 4 572,50 лв. без ДДС.

8. По обособена позиция № 9: „Доставка на тръби стоманени, безшевни горещо 
валцовани БДС 6007-80 или еквивалентен, студено валцовани БДС 6057-81 или 
еквивалентен и водо-и газопроводни БДС 738-85 или еквивалентен": първо място - 
„Майкромет’" ООД с обща стойност за изпълнението й в размер на 14 202,50 лв. без ДДС.

9. По обособена позиция № 12: „Доставка на тръба квадратна стоманена 
горещо валцована БДС 6007:1980 или еквивалентен": първо място - „Майкромет” 
ООД с обща стойност за изпълнението й в размер на 1 728,00 лв. без ДДС..

VII. Предложения на комисията:

1. Във връзка с извършената от комисията работа по оценка и класиране на 
представените оферти на допуснатите участници, комисията предлага на 
Възложителя да сключи договори с класирания на първо място участник „Майкромет“ 
ООД по обособени позиции № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 12.

2. Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата по следните 
обособени позиции:

• № 1 „Доставка на арматурна стомана, тел термично обработена или 
еквивалентен", на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, тъй като офертите на участниците са 
неподходящи т.е. участниците не отговарят на предварително обявените условия на 
Възложителя.

• № 10 „Доставка на тръби стоманени безшевни БДС EN 10 220:2004 или 
еквивалентен" и № 11 „Доставка на кухи пръти за обработване с металорежещи машини 
БДС EN 10294-1:2005 или еквивалентен", на основание чл. 110, ал.1. т.1 от ЗОП. тъй като 
не е подадена нито една оферта за участие за посочените обособени позиции.

Настоящият протокол, бе съставен на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП на 01.06.2018 г. 
в един екземпляр, състои се от пет страници и се подписа от всички членове на комисията,
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като заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, се предава на 
Възложителя за издаване на решение по чл.108, ал.З от ЗОП.

На основание чл. 181, ал.4 от ЗОП. считано от датата на приемане на настоящия 
протокол, комисията приключва работата, за която е назначена със Заповед № 01-01- 
107/15.03.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози'’ ЕООД, като на основание 
чл.181, ал.б от ЗОП, в срок от 12 /дванадесет/ дни след приключване на работата на 
помощния орган на Възложителя, последният следва да издаде решение за определяне на 
изпълнител.

Приложения: Протокол № 1/15.03.2018 г., Протокол № 2/26.03.2018 г., Протокол № 
3/27.04.2018 г., Протокол № 4/21.05.2018 г. и Протокол № 5/28.05.2018 г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Информацията е заличена на основание чл.2 от
] ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.З от ЗОП

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ:
2..........

3 . ва

4

5
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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 Заповед № 01-01-107/15.03.2018 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 изделия от стомана за 
обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2018 г„ делима на 12 
обособени позиции“, открита с Решение № 7/20.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и публикувана в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за 
обществени поръчки с УНП: 01558-2018-0007.

На 28.05.2018 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: I информацията е заличена на основание чл.2 от 
Товарни превози ЕОО ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

Основни членове.
2. ,

ЕООД;
3 .

дирекция
4.

I. Уведомяване за отваряне на ценовите предложения
На основание чл.57, ал.З от ППЗОП, на 28.05.2018 г. в Профила на купувача на 

дружеството в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка - беше публикувано 
съобщение (http://p.bdz.bg/s/s/ssofcu03p0318052216380-0001-10123.jpg) за датата, часа и мястото 
на отваряне и оповестяване на ценовите предложения.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в 
горепосочената обществена поръчка.

II. Отваряне на ценовите предложения
Председателят на комисията съобщи, че допуснат до етап на отваряне на пликове 

„Предлагани ценови параметри“ е „Майкромет” ООД - за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 12.

Комисията пристъпи към отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри“на 
участника, допуснат до етапа по отваряне на ценовите предложения -„Майкромет” ООД. 
Комисията удостовери, че пликовете с надпис: „Предлагани ценови параметри“ за обособени 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 12 са с ненарушена цялост и пристъпи 
към отварянето им. Същите съдържат ценови предложения, изготвени, съгласно приложените 
към документацията образци (Приложения № 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 и 8.12), 
подписани от представляващите участника.

Председателят на комисията оповести ценовите предложения на „Майкромет” ООД за 
следните обособени позиции:
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1. За обособена позиция № 1: „Доставка на арматурна стомана, тел термично 
обработена или еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от стомана по БДС 
4758-2008, е в размер на 5 056,80 лв. без ДДС;

2. За обособена позиция № 2: „Доставка на кръгла стомана прът, БДС EN 10060:2005 
или еквивалентен и калибрована БДС EN 10278:2000 или еквивалентен", общата стойност 
за доставка на изделия от стомана по БДС EN 10060:2005 и БДС EN 10278:2000. е в размер на 
17 861,90 лв. без ДДС.

3. За обособена позиция № 3: „Доставка на плоски стоманени пръти, БДС EN 
10058:2005 или еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от стомана по БДС EN 
10058:2005, е в размер на 19 045,00 лв. без ДДС.

4. За обособена позиция № 4: „Доставка на ъглови профили от стомана, БДС EN 
10056-1:1999 или еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от стомана по БДС 
EN 10056-1:1999, е в размер на 20 086,00 лв. без ДДС

5. За обособена позиция № 5: „Доставка на "П" профил горещо валцован БДС EN 
10279 или еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от стомана по БДС EN 
10279, е в размер на 3 535,00 лв. без ДДС.

6. За обособена позиция № 6: „Доставка на "П" профил студено огънат ГОСТ 8240-97 
или еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от стомана по ГОСТ 8240-97, е в 
размер на 1 912,50 лв. без ДДС.

7. За обособена позиция № 7: „Доставка на шестостенна стомана на пръти БДС EN
10061:2005 или еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от стомана по БДС EN 
10061:2005, е в размер на 5 922,00 лв. без ДДС.

8. За обособена позиция № 8: „Доставка на листова стомана БДС EN 10051:1997 или 
еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от стомана по БДС EN 10051:1997, е в 
размер на 4 572,50 лв. без ДДС.

9. За обособена позиция № 9: „Доставка на гръби стоманени, безшевни горещо 
валцовани БДС 6007-80 или еквивалентен, студено валцовани БДС 6057-81 или 
еквивалентен и водо-и газопроводни БДС 738-85 или еквивалентен", общата стойност за 
доставка на изделия от стомана по БДС 6007-80, БДС 6057-81 и БДС 738-85, е в размер на 
14 202,50 лв. без ДДС.

10. За обособена позиция № 12: „Доставка на тръба квадратна стоманена горещо 
валцована БДС 6007:1980 или еквивалентен", общата стойност за доставка на изделия от 
стомана по БДС 6007:1980, е в размер на 1 728,00 лв. без ДДС.

С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието 
на комисията.

III. Резултати от разглеждането на ценовите предложения:
Комисията продължи своята работа с подробно разглеждане на ценовите предложения на 

„Майкромет“ ООД за обособените позиции, за които участва. При проверка на ценовите му 
предложения, комисията установи следното:

1. За обособена позиция № 1: „Доставка на арматурна стомана, тел термично 
обработена или еквивалентен", предложената от участника обща стойност в размер на 
5 056,80 лв. без ДДС надвишава предвидения от възложителя за позиция № I финансов ресурс, 
който е 4 316,40 лв. без ДДС. В тази връзка, комисията ще предложи на възложителя да отстрани 
участника по позиция № 1, на основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП.

2. За обособена позиция № 2: „Доставка на кръгла стомана прът, БДС EN 10060:2005 
или еквивалентен и калибрована БДС EN 10278:2000 или еквивалентен", предложената от 
участника обща стойност в размер на 17 861,90 лв. без ДДС не надвишава финансовия ресурс, 
определен от възложителя за позиция № 2, който е 17 978,07 лв. без ДДС.

2



3. За обособена позиция № 3: „Доставка на плоски стоманени пръти, БДС EN 
10058:2005 или еквивалентен”, предложената от участника обща стойност в размер на 19 
045,00 лв. без ДДС не надвишава финансовия ресурс, определен от възложителя за позиция № 3 е
19 153,75 лв. без ДДС.

4. За обособена позиция № 4: „Доставка на ъглови профили от стомана, БДС EN 10056- 
1:1999 или еквивалентен”, предложената от участника обща стойност в размер на 20 086,00 
лв. без ДДС не надвишава финансовия ресурс, определен от възложителя за позиция № 4, който е
20 086,00 лв. без ДДС.

5. За обособена позиция № 5: „Доставка на ”П” профил горещо валцован БДС EN 
10279 или еквивалентен”, предложената от участника обща стойност в размер на 3 535,00 лв. 
без ДДС не надвишава финансовия ресурс, определен от възложителя за позиция № 5, който е 
3 573,90 лв. без ДДС.

В хода на служебната проверка за съответствието между единичните цени и общата стойност 
за изпълнение на обособена позиция № 5 от страна на комисията се установи, че има 
несъответствие в изписването цифром и словом на общата стойност в ценовото предложение на 
участника за обособена позиция № 5 „Доставка на "П" профил горещо валцован БДС EN 10279 
или еквивалентен", а именно изписано е цифром 3535,00 лв. без ДДС, а словом три хиляди 
петстотин тридесет и четири лв. без ДДС. След като комисията направи изчисления, събирайки 
двете стойности, получени чрез умножаване на съответното количество „П“ профили с дължина 
6 м за обособена позиция № 5 (за № 8 - 1500 кг и за № 10 -  1500 кг) със съответната им единична 
цена (за № 8 - 1 , 2 4  лв. без ДДС и за № 10 - 1,24 лв. без ДДС), предложена от участника, за общата 
стойност за изпълнение на обособена позиция № 5 „Доставка на "П" профил горещо валцован 
БДС EN 10279 или еквивалентен" се получава 3 534,00 лв. без ДДС. Във връзка с 
гореизложеното, съгласно т.4, раздел 111 „Съдържание на офертата за участие” от приложените 
към документацията за участие Указания към участниците за подготовка на офертата и предвид 
изявлението на участника в ценовото предложение за изпълнение на обособена позиция № 5 че 
при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита единичната цена на 
съответната стока, комисията приема за определяща общата стойност, получена след 
направените по-горе изчисления, а именно 3 534,00 лв. без ДДС .

6. За обособена позиция № 6: „Доставка на ”П” профил студено огънат ГОСТ 8240-97 
или еквивалентен”, предложената от участника обща стойност е в размер на 1 912,50 лв. без 
ДДС.

Финансовият ресурс, определен от възложителя за позиция № 6 е 1 692,90 лв. без ДДС, но в 
хода на служебната проверка за съответствието между единичните цени и общата стойност за 
изпълнение на обособена позиция № 6, от страна на комисията се установи, че участникът е 
допуснал техническа грешка при изчисляване на общата стойност за изпълнение на обособена 
позиция № 6 „Доставка на "П" профил студено огънат ГОСТ 8240-97 или еквивалентен".:

Общата стойност на обособена позиция № 6 е в размер на 1 687,50 лв. без ДДС, а не 1912,50 
лв. без ДДС. както е посочено в ценовото предложение на участника. Същата се получава като се 
сумират двете стойности:

1125,00 лв. без ДДС (а не 1350,00, както е посочено в ценовото предложение на 
участника), получена чрез умножение на 900 кг „П“ профили № 10 -  6 м с предложената от 
участника единична цена 1,25 лв. без ДДС.

562,50 лв. без ДДС, получена чрез умножение на 450 кг „П“ профили № 1 2 - 6  м с 
предложената от участника единична цена 1,25 лв. без ДДС.

Във връзка с гореизложеното, съгласно т.4, раздел 111 „Съдържание на офертата за участие” 
от приложените към документацията за участие Указания към участниците за подготовка на 
офертата и предвид изявлението на участника в ценовото предложение за изпълнение на 
обособена позиция № 6, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да 
се счита единичната цена на съответната стока, комисията приема за определяща общата 
стойност, получена след направените по-горе изчисления, а именно 1 687,50 лв. без ДДС.
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7. За обособена позиция № 7: „Доставка на шестостенна стомана на пръти БДС EN 
10061:2005 или еквивалентен", предложената от участника обща стойност в размер на 5 922,00 
лв. без ДДС не надвишава финансовия ресурс, определен от възложителя за позиция № 7, който е 
5 938,35 лв. без ДДС.

8. За обособена позиция № 8: „Доставка на листова стомана БДС EN 10051:1997 или 
еквивалентен", предложената от участника обща стойност в размер на 4 572,50 лв. без ДДС 
ненадвишава финансовия ресурс, определен от възложителя за позиция № 8, който е 4 591,22 лв. 
без ДДС.

9. За обособена позиция № 9: „Доставка на тръби стоманени, безшевни горещо 
валцовани БДС 6007-80 или еквивалентен, студено валцовани БДС 6057-81 или 
еквивалентен и водо-и газопроводни БДС 738-85 или еквивалентен", предложената от 
участника обща стойност в размер на 14 202,50 лв. без ДДС не надвишава финансовия ресурс, 
определен от възложителя за позиция № 9, който е 14 245 лв. без ДДС.

10.3а обособена позиция № 12: „Доставка на тръба квадратна стоманена горещо 
валцована БДС 6007:1980 или еквивалентен", предложената от участника обща стойност в 
размер на 1 728,00 лв. без ДДС не надвишава финансовия ресурс, определен от възложителя за 
позиция № 4, който е 1 732,50 лв. без ДДС.

Констатациите и предложенията на комисията, направени в протоколите по обществена 
поръчка с предмет „Доставка на изделия от стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2018 г., делима на 12 обособени позиции“ ще бъдат обобщени в 
протокол на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП, който се утвърждава от възложителя по реда на чл.

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

106 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

ЧЛЕНОВЕ НА КОМ!
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П Р О Т О К О Л № 4

Настоящият протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, ал.1 
от ЗОП със Заповед № 01-01-107/15.03.2018 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 изделия от стомана за 
обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2018 г., делима на 12 
обособени позиции“, открита с Решение № 7/20.02.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с 
УНП: 01558-2018-0007.

На 21.05.2018 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: 1 информацията е заличена на основание чл.2 от
Товарни превози” ЕОО 33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

Основни членове.
2.,

ЕООД;
3 .

дирекция
4.

I. Уведомяване на участниците
Протокол № 3 от работата на комисията е публикуван на 27.04.2018 г. в раздела на 

поръчката, в „Профила на купувача” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. В същият ден Протокол 
№ 3 , съдържащ констатациите от работата на комисията е изпратен до следните участници в 
процедурата:

- „Майкромет“ ООД -  с писмо с рег. 01-23-6-16/27.04.2018 г., по електронен път;
- „Тисенкруп матириалс България“ ООД -  с писмо с рег. 01-23-6-17/27.04.2018 г., по 

електронен път;
- „Маяк М” АД - с писмо рег. № 01-23-6-18/27.04.2018 г., по електронен път.
След изтичане на срока за предоставяне на разяснения по документите към офетите на 

гоепосочените участници -  15.05.2018 г., на 21.05.2018 г. комисията се събра да ги разгледа.
Комисията констатира, че в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД са 

постъпили запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки, както следва:
- с рег. № 01-23-6-19/15.05.2018 г., 09:24 ч. от „Майкромет“ ООД;
- с рег.№ 01-23-6-20/15.05.2018 г., 13:54 ч. от - „Тисенкруп матириалс България“ ООД.

II. Разглеждане на разясненията по документите към офертите на участниците:
II. 1. „Майкромет“ ООД
Участникът „Майкромет“ ООД е представил опаковка с надпис: „Разяснение по документи 

към оферта с вх. № 01-23-6-4/14.03.2018 г. в обществена поръчка с предмет: „Доставка на изделия 
от стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2018 г., делима 
на 12 обособени позиции“, за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и 
№ 12. Същата съдържа следното:

1. Опис на документите, съдържащи се в опаковката;
2. За обособена позиция № 1: „Доставка на арматурна стомана, тел термично
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обработена БДС 4758-2008 или еквивалентен” , участникът е представил превод на български 
език на образец на сертификат на качество № 18- 18а, съгласно стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 1 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

3. За обособена позиция 2: „Доставка на кръгла стомана прът, БДС EN 10060:2005 
или еквивалентен и калибрована БДС EN 10278:2000 или еквивалентен” , участникът е 
представил преводи на български език на образец на сертификат на качество № 20-17, съгласно 
стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2 и образец на сертификат на качество № 15-20, съгласно стандарт 
EN 10204:2004/2.2-3.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 2 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

4. За обособена позиция 3: „Доставка на плоски стоманени пръти, БДС EN 
10058:2005 или еквивалентен”, участникът е представил превод на български език на образец 
на сертификат на качество № 19-60, съгласно стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 3 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

5. За обособена позиция 4: „Доставка на ъглови профили от стомана, БДС EN 10056
1:1999 или еквивалентен”, участникът е представил превод на български език на образец на 
сертификат на качество № 12-19, съгласно стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 4 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

6. За обособена позиция 5: „Доставка на ”П” профил горещо валцован БДС EN 
10279 или еквивалентен” , участникът е представил превод на български език на образец на 
сертификат на качество № 25-16 съгласно стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 5 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

7. За обособена позиция 6: „Доставка на ”П ” профил студено огънат ГОСТ 8240-97 
или еквивалентен” , участникът е представил превод на български език на образец на 
сертификат на качество № 18-19, съгласно стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 6 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

8. За обособена позиция 7: „Доставка на шестостенна стомана на пръти БДС EN 
10061:2005 или еквивалентен” , участникът е представил превод на български език на образец 
на сертификат на качество № 38-60, съгласно стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 7 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

9. За обособена позиция 8: „Доставка на листова стомана БДС EN 10051:1997 или 
еквивалентен” , участникът е представил превод на български език на образец на сертификат на
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качество № 28-62, съгласно стандарт EN 10204:2004/2.2-3.2.
Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 

участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 8 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

10. За обособена позиция 9: „Доставка на тръби стоманени, безшевни горещо 
валцовани БДС 6007-80 или еквивалентен, студено валцовани БДС 6057-81 или 
еквивалентен и водо-и газопроводни БДС 738-85 или еквивалентен”, участникът е 
представил превод на български език на образец на сертификат на качество № 93/Б10, съгласно 
стандарт EN 10204-3.2/2.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 9 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя.

11. За обособена позиция 12: „Доставка на тръба квадратна стоманена горещо 
валцована БДС 6007:1980 или еквивалентен”, участникът е представил превод на български 
език на образец на сертификат на качество № 14.15/19.01.2017, съгласно стандарт EN 10204- 
3.2/2.2.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че техническото предложение на 
участника „Майкромет“ ООД за обособена позиция № 12 отговаря на предварително 
обявените изисквания на Възложителя и участникът следва да бъде допуснат до следващия 
етап в процедурата, а именно отваряне на ценовото му предложение.

II.2. „Тисенкруп матириалс България“ ООД
Участникът „Тисенкруп матириалс България“ ООД е представил опаковка с надпис: 

„Допълнителни документи към оферта № 01-23-6-6/14.03.2018 г. за обществена поръчка с 
наименование: „Доставка на изделия от стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2018 г., делима на 12 обособени позиции“, за обособени позиции № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5 и № 8. Същата съдържа следното:

1. Писмо с описание на документите, съдържащи се в опаковката, както следва:
1.1. за първа обособена позиция:
- оторизационно писмо от „ЖИТИ“ АД -  оригинал;
- сертификат за качество от „ЖИТИ“ АД -  оригинал;
1.2. за втора обособена:
- оторизационно писмо от „Стомана Индъстри“ АД -  оригинал;
- сертификат за качество от „Стомана Индъстри“ АД -  копие;
1.3. за трета обособена позиция:
- сертификат за качество от „Стомана Индъстри“ АД -  копие;
1.4. за четвърта обособена позиция:
- сертификат за качество от „Стомана Индъстри“ АД -  копие;
1.5. за пета обособена позиция:
- сертификат за качество от „Стомана Индъстри“ АД -  копие;
1.6. за обособена позиция:
- сертификат за качество от „Стомана Индъстри“ АД -  копие.
1.7. Пълномощно -  заверено копие.

В писмото участникът декларира промяна в предварително обявените от него данни за 
производител и страна на произход, като за доставчик на продуктите за № 2, № 3, № 4, № 5 и №
8 обособени позиции ще използва „Стомана Индъстри“ АД. Комисията счита, че промяната 
противоречи на разпоредбата на чл.101, ал.7 от ЗОП, съгласно която кандидат или участник 
може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си до изтичането на 
срока за подаване на заявленията за участие или офертите.

При разглеждане на пълномощното, съгласно което г-н Хари Михов е упълномощен да
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подписва документи в рамките на Закона за обществените поръчки и който е заверил с подписа 
си седем страници от представените документи, комисията констатира, че формата на 
пълномощното противоречи на изискването на Възложителя, посочено в раздел III, т.3.1, от 
Указанията към участниците за подготовка на офертата, а именно: оригинал или нотариално 
заверен препис.
След като подробно разгледа представените в описа документи, комисията констатира следното:

2. За обособена позиция № 1: „Доставка на арматурна стомана, тел термично 
обработена БДС 4758-2008 или еквивалентен”, участникът е представил следното:

2.1. оторизационно писмо с реф. № 100/2018 от 13.03.2018 г. в оригинал, издадено от 
„ЖИТИ“ АД, производител на тел, гвоздеи и телени изделия в България, за целите на участие на 
„Тисенкруп матириалс България“ ООД в обществени поръчки за доставка на тел, със срок на 
валидност до 01.01.2019 г.

2.2. сертификат от контрол № 271, в съответствие с EN 10204./2.1 в оригинал, издадено от 
„ЖИТИ“ АД.

При разглеждане на предоставените за обособена позиция № 1 документи и проверка на 
съответствието им с първоначално представените документи към офертата, комисията констатира, 
че, участникът променя техническото си предложение за горепосочената обособена позиция, в 
нарушение на чл. 101, ал.7 от ЗОП, тъй като съгласно разяснението на участника предлаганите 
изделия за обособена позиция № 1 са произведени от „ЖИТИ“ АД, а към датата на подаване на 
офертата предлаганите изделия за обособена позиция № 1 са произведени от „ЖИТИ“ АД и 
„Стомана Индъстри“ АД..Вземайки предвид това, участникът не е представил следното:

- оригинал или нотариално заверено копие на потвърждение за поръчка, сключено между 
„Стомана Индъстри“ АД и „Тисенкруп матириалс България“ ООД по спецификация, доказващ 
правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му (оторизационно писмо, 
пълномощно, дистрибуторски договори и др.) от обособените позиции от Техническата 
спецификация на Възложителя, за които участва.

- сертификат № 3144/27.03.2017 г., издаден от „Стомана Индъстри“ АД, заверен съгласно 
изискването по т.1, раздел V от приложените към документацията Указания към участниците за 
подготовка на офертата.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение 
за обособена позиция № 1 е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Тисенкруп матириалс 
България“ ООД да не бъде допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне 
на ценовото му предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание 
чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ ООД от участие за 
обособена позиция № 1 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от 
стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., 
делима на 12 обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия.

3. За обособена позиция № 2: „Доставка на кръгла стомана прът, БДС EN 10060:2005 
или еквивалентен и калибрована БДС EN 10278:2000 или еквивалентен”, участникът е 
представил следните документи:

3.1. оторизационно писмо с изх. № 164/13.04.2018 г. в оригинал, издадено от „Стомана 
Индъстри“ АД, производител на сортов прокат, ламарина и арматурно гладко и оребрено желязо в 
България, със срок на валидност до 31.12.2018 г.

3.2. сертификат № 82448843/19.04.2017, съгласно EN 10204/3.1, издаден на английски език 
от „Стомана Индъстри“ АД на участника „Тисенкруп матириалс България“ ООД. Към документа 
не е приложен превод на български език, в нарушение на изискването на раздел V, т.4 от 
Указанията към участниците за подготовка на офертата и е заверен „вярно с оригинала” от г-н 
Хари Михов, чиито статус бе коментиран по-горе от комисията.
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При разглеждане на предоставените за обособена позиция № 2 документи и проверка на 
съответствието им с първоначално представените документи към офертата, комисията констатира, 
че, участникът променя техническото си предложение за горепосочената обособена позиция, в 
нарушение на чл. 101, ал.7 от ЗОП, тъй като съгласно разяснението на участника предлаганите 
изделия за обособена позиция № 2 са произведени от „Стомана Индъстри“ АД, а към датата на 
подаване на офертата предлаганите изделия за обособена позиция № 2 са произведени не само от 
„Стомана Индъстри“ АД, но и от S.C. DONALAM S.R.L. (BELTRAME GROUP) и MESCIER 
DEMIR CELIK SAN. TIC LTD STI. Вземайки предвид това, участникът не е представил следното:

- договор за продажба № MES118099/21.02.2018 г. (оригинален документ или 
нотариално заверено копие), сключен между „Тисенкруп матириалс България“ ООД и MESCIER 
DEMIR CELIK SAN. TIC LTD STI, с положени подписи и с приложен превод на български език;

- оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя S.C. 
DONALAM S.R.L. (BELTRAME GROUP), доказващ правото на участника да предлага и извършва 
доставка на продукцията му (оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договори и др.) 
от обособените позиции от Техническата спецификация на Възложителя, за които участва.

- сертификати № 117561/09.03.2018 г. и № 2017-172/18.02.2017 г. от вид 3.1. по стандарт 
EN 10204, заверени съгласно изискването по т.1 и по т.4, раздел V от приложените към 
документацията Указания към участниците за подготовка на офертата, а именно освен 
положените печати да се добави и подпис на лицето, представляващо участника, име и фамилия, с 
приложен превод на български език.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение 
за обособена позиция № 2 е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Тисенкруп матириалс 
България“ ООД да не бъде допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне на 
ценовото му предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание чл.107, 
т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ ООД от участие за 
обособена позиция № 2 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от стомана 
за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., делима на 12 
обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия.

4. За обособена позиция № 3: „Доставка на кръгла стомана прът, БДС EN 10060:2005 
или еквивалентен и калибрована БДС EN 10278:2000 или еквивалентен”, участникът е 
представил сертификат № 287/08.06.2017 г., издаден от „Стомана Индъстри“ АД на участника 
„Тисенкруп матириалс България“ ООД -  подписан от г-н Хари Михов. Съгласно документа 
продукцията е произведена в SIDENOR, Гърция.

С оглед на представения в опаковката сертификат, участникът не е представил заверено 
от него копие на оторизационно писмо с изх. № 164/13.04.2018 г., издадено от „Стомана 
Индъстри“ АД, противно на изискването на Възложителя, посочено в раздел III, т.3 от 
приложените към документацията Указания към участниците за подготовка на офертата.

При разглеждане на предоставените за обособена позиция № 3 документи и при проверка 
на съответствието им с документите към офертата, комисията констатира, че, участникът променя 
техническото си предложение за горепосочената обособена позиция, в нарушение на чл. 101, ал.7 
от ЗОП, тъй като съгласно разяснението на участника предлаганите изделия за обособена позиция 
№ 3 са произведени от „Стомана Индъстри“ АД, а към датата на подаване на офертата 
предлаганите изделия за обособена позиция № 3 са произведени от MESCIER DEMIR CELIK 
SAN. TIC LTD STI. Вземайки предвид това, участникът не е представил следното:

- договор за продажба № MES118099/21.02.2018 г., сключен между „Тисенкруп 
матириалс България“ ООД и MESCIER DEMIR CELIK SAN TIC. LTD STI, представен под форма, 
посочена съгласно изискванията на Възложителя в Протокол № 2 и Протокол № 3, с положени 
подписи и с приложен превод на документа на български език;
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- сертификат № 2017-172/18.02.2017 г. от вид 3.1. по стандарт EN 10204, издаден от 
MESCIER DEMIR CELIK SAN. TIC LTD STI, заверени съгласно изискването по т.1 и по т.4, 
раздел V от приложените към документацията Указания към участниците за подготовка на 
офертата, а именно освен положените печати да се добави и подпис на лицето, представляващо 
участника, име и фамилия, с приложен превод на български език.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение 
за обособена позиция № 3 е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя, 
посочени в раздел III и V от приложените към документацията Указания към участниците 
за подготовка на офертата.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Тисенкруп матириалс 
България“ ООД да не бъде допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне на 
ценовото му предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание чл.107, 
т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ ООД от участие за 
обособена позиция № 3 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от стомана 
за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., делима на 12 
обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия.

5. За обособена позиция № 4: „Доставка на ъглови профили от стомана, БДС EN 
10056-1:1999 или еквивалентен”, участникът е представил сертификат № 725/31.07.2017 г., 
издаден от „Стомана Индъстри“ АД на участника „Тисенкруп матириалс България“ ООД -  
подписан от г-н Хари Михов. Съгласно документа продукцията е произведена в SIDENOR, 
Гърция.

С оглед на представения в опаковката сертификат, участникът не е представил заверено 
от него копие на оторизационно писмо с изх. № 164/13.04.2018 г., издадено от „Стомана 
Индъстри“ АД, противно на изискването на Възложителя, посочено в раздел III, т.3 от 
приложените към документацията Указания към участниците за подготовка на офертата.

При разглеждане на предоставените за обособена позиция № 4 документи и при проверка 
на съответствието им с документите към офертата, комисията констатира, че, участникът променя 
техническото си предложение за горепосочената обособена позиция, в нарушение на чл. 101, ал.7 
от ЗОП, тъй като съгласно разяснението на участника предлаганите изделия за обособена позиция 
№ 4 са произведени от „Стомана Индъстри“ АД, а към датата на подаване на офертата 
предлаганите изделия за обособена позиция № 4 са произведени от MESCIER DEMIR CELIK 
SAN. TIC LTD STI. Вземайки предвид това, участникът не е представил следното:

- договор за продажба № MES118099/21.02.2018 г., сключен между „Тисенкруп 
матириалс България“ ООД и MESCIER DEMIR CELIK SAN TIC. LTD STI, представен под форма, 
посочена съгласно изискванията на Възложителя в Протокол № 2 и Протокол № 3, с положени 
подписи и с приложен превод на документа на български език;

- сертификат № 2017-172/18.02.2017 г. от вид 3.1. по стандарт EN 10204, издаден от 
MESCIER DEMIR CELIK SAN. TIC LTD STI, заверени съгласно изискването по т.1 и по т.4, 
раздел V от приложените към документацията Указания към участниците за подготовка на 
офертата, а именно освен положените печати да се добави и подпис на лицето, представляващо 
участника, име и фамилия, с приложен превод на български език.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение 
за обособена позиция № 4 е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя, 
посочени в раздел III и V от приложените към документацията Указания към участниците 
за подготовка на офертата.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Тисенкруп матириалс 
България“ ООД да не бъде допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне на 
ценовото му предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание чл.107, 
т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ ООД от участие за 
обособена позиция № 4 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от стомана
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за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., делима на 12 
обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия.

6. За обособена позиция № 5: „Доставка на "П" профил горещо валцован БДС EN 
10279 или еквивалентен", участникът е представил следното: инспекционен сертификат № 
164/26.10.2017, издаден на английски език от „Стомана Индъстри“ АД на участника „Тисенкруп 
матириалс България“ ООД, без приложен превод на български език в нарушение на изискването 
на раздел V, т.4 от Указанията към участниците за подготовка на офертата и е заверен „вярно с 
оригинала” от г-н Хари Михов, чиито статус бе коментиран по-горе от комисията. Съгласно 
документа продукцията е произведена в SIDENOR, Гърция.

С оглед на представения в опаковката сертификат, участникът не е представил заверено 
от него копие на оторизационно писмо с изх. № 164/13.04.2018 г., издадено от „Стомана 
Индъстри“ АД, противно на изискването на Възложителя, посочено в т.3, раздел III от 
приложените към документацията Указания към участниците за подготовка на офертата.

При разглеждане на предоставените за обособена позиция № 5 документи и при проверка 
на съответствието им с документите към офертата, комисията констатира, че, участникът променя 
техническото си предложение за горепосочената обособена позиция, в нарушение на чл. 101, ал.7 
от ЗОП, тъй като съгласно разяснението на участника предлаганите изделия за обособена позиция 
№ 5 са произведени от „Стомана Индъстри“ АД, а към датата на подаване на офертата 
предлаганите изделия за обособена позиция № 5 са произведени от EVRAZ EAST METALS AG и 
ЧАО „ЕВРАЗ ДМЗ“ (PJSC „EVRAZ DMP“). Вземайки предвид това, участникът не е представил 
следното:

- договор № UC21798 (W2)TKJ-SH (SAP № 54801) от 23.02.2018 г. (оригинален 
документ или нотариално заверено копие), сключен между „Тисенкруп матириалс България“ ООД 
и EVRAZ EAST METALS AG, с положени подписи и с приложен превод на български език;

- оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя ЧАО „ЕВРАЗ 
ДМЗ“ (PJSC „EVRAZ DMP“), доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка 
на продукцията му (оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договори и др.) от 
обособените позиции от Техническата спецификация на Възложителя, за които участва.

- сертификати № 806425/30.09.2017 г. и № 806483/02.10.2017 г. от вид 3.1. по стандарт 
EN 10204, издадени от ЧАО „ЕВРАЗ ДМЗ“ (PJSC „EVRAZ DMP“), заверени съгласно изискването 
по т. 1 и по т.4, раздел V от приложените към документацията Указания към участниците за 
подготовка на офертата, а именно освен положените печати да се добави и подпис на лицето, 
представляващо участника, име и фамилия, приложен превод на български език.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение 
за обособена позиция № 5 е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя, 
посочени в раздел III и V от приложените към документацията Указания към участниците 
за подготовка на офертата.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Тисенкруп матириалс 
България“ ООД да не бъде допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне на 
ценовото му предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание чл.107, 
т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ ООД от участие за 
обособена позиция № 5 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от стомана 
за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2018 г., делима на 12 
обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия.

7. за обособена позиция № 8: „Доставка на листова стомана БДС EN 10051:1997 или 
еквивалентен", участникът е представил инспекционен сертификат № 0082569620/13.11.2017 
съгласно EN 10204/3.1, издаден на английски език от „Стомана Индъстри“ АД на участника 
„Тисенкруп матириалс България“ ООД, без приложен превод на български език в нарушение на
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изискването на раздел V, т.4 от Указанията към участниците за подготовка на офертата и е 
заверен „вярно с оригинала” от г-н Хари Михов, чиито статус бе коментиран по-горе от комисията

С оглед на представения в опаковката сертификат, участникът не е представил заверено от 
него копие на оторизационно писмо с изх. № 164/13.04.2018 г., издадено от „Стомана Индъстри“ 
АД, противно на изискването на Възложителя, посочено в раздел III, т.3, от приложените към 
документацията Указания към участниците за подготовка на офертата.

При разглеждане на предоставените за обособена позиция № 8 документи и при проверка 
на съответствието им с документите към офертата, комисията констатира, че, участникът променя 
техническото си предложение за горепосочената обособена позиция, , в нарушение на чл. 101, 
ал.7 от ЗОП, тъй като съгласно разяснението на участника предлаганите изделия за обособена 
позиция № 8 са произведени от „Стомана Индъстри“ АД, а към датата на подаване на офертата 
предлаганите изделия за обособена позиция № 8 са произведени от AcelorMittal Flat Carbon Europe
S.A. и AcelorMittal Galati S. Вземайки предвид това, участникът не е представил следното:

- документ № HR-JAN18-GTI от 27.11.2017 г. (съдържащ вида на изделието, материал 
и размери) и потвърждение на поръчка (заявка) № FH8ATHY01 (съдържащ толеранси в 
съответните размери на изделията, материал, условия на доставка и на плащане), издадени от 
AcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. (оригинални документи или нотариално заверени копия), с 
положен подпис и с приложен превод на български език.

- документ № CR-MAR18-GTI от 29.01.2018 г. (съдържащ вида на изделието, материал 
и размери) и потвърждение на поръчка (заявка) № FH8BJUP001 (съдържащ толеранси в 
съответните размери на изделията, материал, условия на доставка и на плащане), издадени от 
AcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. (оригинални документи или нотариално заверени копия), с 
положен подпис и с приложен превод на български език.

- сертификат № 70091186/11.02.2016 г., № 303811/22.05.2015 г., № 346733/18.02.2018 г. и 
№ 312688/09.12.2015 г. по стандарт EN 10204, 2.2., издадени от AcelorMittal Galati S.A. заверени 
съгласно изискването по т.1 и по т.4, раздел V от приложените към документацията Указания към 
участниците за подготовка на офертата, а именно освен положените печати да се добави и подпис 
на лицето, представляващо участника, име и фамилия, с приложен превод на български език.

- оригинален документ или нотариално заверено копие от производителя AcelorMittal 
Galati S.A, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставка на продукцията му 
(оторизационно писмо, пълномощно, дистрибуторски договори и др.) от обособените позиции от 
Техническата спецификация на Възложителя, за които участва, съгласно т. 3.2.1., раздел III от 
приложените към документацията Указания към участниците за подготовка на офертата.

- протокол/и от изпитване вид „2.2“, съгласно т.3.2 от БДС EN10204, издаден/и от 
производителя AcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., съгласно 3.2.2., раздел III от приложените към 
документацията Указания към участниците за подготовка на офертата.

Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че техническото предложение 
за обособена позиция № 8 е непълно и не отговаря на изискванията на възложителя, 
посочени в раздел III и V от приложените към документацията Указания към участниците 
за подготовка на офертата.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Тисенкруп матириалс 
България“ ООД да не бъде допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне 
на ценовото му предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание 
чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ ООД от участие за 
обособена позиция № 8 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от 
стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., 
делима на 12 обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия.

7. За обособена позиции №№ 6 и 9 участникът не е предоставил изисканите от 
комисията документи, подробно описани в протокол № 3.
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Във връзка с гореизложеното, комисията констатира, че техническите предложения 
за обособени позиции №№ 6 и 9 са непълни и не отговарят на изискванията на 
възложителя, посочени в раздел III и V от приложените към документацията Указания към 
участниците за подготовка на офертата.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Тисенкруп матириалс 
България“ ООД да не бъде допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне на 
ценовото му предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание чл.107, 
т.2, б.”а” от ЗОП да отстрани „Тисенкруп матириалс България“ ООД от участие за 
обособени позиции №№ 6 и 9 в обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от 
стомана за обезпечаване необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., 
делима на 12 обособени позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на 
предварително обявените от Възложителя условия.

II. 3. „Маяк М“ АД
Комисията установи, че в срока за предоставяне на разяснения по документите към 

офертата на участника -  15.05.2018 г., изискани с протокол № 3 и подробно описани и мотивирани 
там, „Маяк М“ АД не е представил исканата информация.

По изложените съображения комисията реши, участникът „Маяк М” АД да не бъде 
допуснат до следващия етап в процедурата, а именно отваряне на ценовото му 
предложение. Комисията ще предложи на Възложителя, на основание чл.107, т.2, б.”а” от 
ЗОП да отстрани „Маяк М” АД от участие за обособени позиции №№ 2, 4, 5, 7 и 9 в 
обществената поръчка с предмет: „Доставка на изделия от стомана за обезпечаване 
необходимостта на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2018 г., делима на 12 обособени 
позиции“, поради това, че подадената от него оферта не отговаря на предварително 
обявените от Възложителя условия.

III. Въз основа на извършените действия и направените констатации, комисията 
допуска до етапа на отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри” за обособени 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и № 12 и разглеждане на ценовите 
предложения за посочените обособени позиции, участника „Майкромет“ ООД.

Комисията реши заседанието по отваряне на пликовете и оповестяване на ценовите 
предложения на допуснатия участник в процедурата да се проведе на 28.05.2018 г. от 10:00 часа, 
в сградата на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” 
№ 3, за което на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, ще бъде публикувано съобщение на Профила 
на купувача на дружеството в самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка - 
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/s-reshenie-720022018-g-na-upravitelia-na-bdj- 
tovarni-prevozieood-se-otkri-publichno.html.

Настоящият протокол се състои от 9 (деветдесет) страници, изготви се и се подписа от 
всички членове на комисията в един екземпляр.
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