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Р Е Ш Е Н И Е :

за прекратяване на процедура по обособени позиции № 1, № 10 и № 11

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на цялата документация събрана в 
хода на проведеното 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 № 2/06.02.2017 г. на 
Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана в Регистъра на обществените 
поръчки към Агенцията за обществени поръчки с УНП: 01558-2018-0007, и след като се 
запознах с 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.. и утвърденият 
Протокол от 28.05.2018 г., подписани от всички членове на комисията, назначена със 
Заповед № 01-01-107/15.03.2018 г. на Управителя на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД,

I. Прекратявам публично състезание по реда на 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“, за следните 
обособени позиции:

1. № 1: „Доставка на арматурна стомана, тел термично обработена или 
еквивалентен", на основание на чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП.

Мотиви: За обособена позиция № 1 са подадени две неподходящи оферти за 
участие от следните участници:

• „Майкромет” ООД, тъй като ценовото му предложение горепосочената 
обособена позиция надвишава финансовия ресурс, определен от Възложителя. С оглед на 
това. че офертата му за тази обособена позиция не отговаря на предварително обявените 
от Възложителя условия, посочени в раздел I от приложените към документацията 
„Указания към участниците за подготовка на офертата”, на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от 
ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, участникът „Майкромет" ООД е отстранен от 
участие за обособена позиция № 1 в процедурата с горецитирания предмет.

• „Тисенкруп матириалс България“ ООД, тъй като техническото му предложение 
за горепосочената обособена позиция е непълно. С оглед на това, че офертата му за тази 
обособена позиция не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, 
посочени в раздел III от приложените към документацията „Указания към участниците за 
подготовка на офертата”, на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 
от ЗОП, участникът „Тисенкруп матириалс България“ ООД е отстранен от участие за 
обособена позиция № 1 в процедурата с горецитирания предмет.

2. № 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 на чл.110, ал.1, т. 1 от ЗОП.

Мотиви: За горепосочената обособена позиция не е подадена нито една оферта.
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II. Съгласно чл.197, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки настоящото 
решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 
десетдневен срок от неговото получаване.

III. На основание чл.43 от ЗОП, 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/s- 
reshenie-720022018-g-na-upravitelia-na-bdj-tovami-prevozieood-se-otkri-publichno.html, 
където е публикуван утвърдения протокол от 28.05.2018 г. по чл.181, ал.4 от ЗОП ведно с 
приложените протоколи.

IV. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП в седемдневен срок от влизане в сила на
решението, да бъде изпратено за публикуване в регистъра на обществените поръчки, 
поддържан от Агенцията по обществени поръчки, обявление за възлагане на обществена 
поръчка, в което да бъде отразено п атяването на процедурата по обособени позиции 
№ 1, № 10 и № 11. /

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