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Р Е Ш Е Н И Е

№........ .............. г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура на договаряне с
предварителна покана за участие по ЗОП

на основание чл. 106, ал. 6, във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на цялата документация, събрана в хода на 
проведената 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, след като се запознах с Протокол № 1/02.02.2018 г., 
Протокол № 2/19.02.2018 г., Протокол № 3/03.04.2018 г., Протокол № 4/23.04.2018 г., Протокол 
№ 5/26.04.2018 г., Протокол № 6/03.05.2018 г. от проведен жребий за определяне поредността 
при провеждане на жребий и Протоколи от проведените на 03.05.2018 г. преговори съответно с 
„Фродексим Трейд“ ООД и „АвесГ“ ЕООД, и с утвърдения от Управителя на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД доклад, изготвен на основание чл. 60 от ППЗОП, подписани от всички членове 
на комисията, назначена със Заповеди 01-01-49/02.02.2018 г. на Управителя на “БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД,

О Б Я В Я В А М :

I. Класирането на участниците в 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“ въз основа на оценка на 
офертите по определения от Възложителя критерий за икономически най-изгодна оферта “най- 
ниска цена”, както следва:

1. На първо място: „Фродексим Трейд“ ООД с предложена обща стойност в размер на 
1 206 446,00 лв. (един милион двеста и шест хиляди четиристотин четиридесет и шест лева 
и нула стотинки) без ДДС.

2. На второ място: „АвесГ“ ЕООД с предложена обща стойност в размер на 
1 221 880,00 лв. (един милион двеста двадесет и една хиляди осемстотин и осемдесет лева и 
нула стотинки) без ДДС.

II. Определям за изпълнител, с който да се сключи договор за изпълнението на 
обществената поръчка с горецитирания предмет, класираният на първо място участник 
„Фродексим Трейд” ООД.

III. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки, в десетдневен 
срок от получаване на настоящото решение, същото може да бъде обжалвано пред Комисията 
за защита на конкуренцията.



IV. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОИ, в тридневен срок от издаване на 
настоящото решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата с горецитирания 
предмет и в същия ден да се публикува в Профила на купувача на дружеството в 
самостоятелния раздел на настоящата обществена поръчка -  http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri- 
po-zop/dostavka-i-montaj-na-systemi-za-elenergia-bdz-cargo-2017.html, където е публикуван 
утвърдения доклад по чл. 60 от ППЗОП ведно с протоколите от проведените жребий и 
преговори. Л У7

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
ИНЖ . . 33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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