
“БДЖ -  ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
___________________ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
ул.”Иван Вазов” № 3, гр.София 1018 
факс: +359 2 987 79 83

РЕШЕНИЕ
№  г .

за извършване на предварителен подбор

www.bdz.bg 
..e-mail: bdzcargo@bdz.bg

На основание чл. 55 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени 
поръчки (ППЗОП) и отразени резултати в Протокол № 2 от 21.01.2018 г. от работата на 
комисия, назначена със Заповед № № 01-01 -402/04.12.2018 г. на Управителя на „БДЖ- 
Товарни превози", за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за 
участие по ЗОП с предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, 
собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД през 2018 година”, открита с Решение № 
19/01.11.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, публикувана на 
05.11.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 01558- 
2018-0019 и на 03.11.2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз с референтен 
номер: 2018/S 212-487107.

ОБЯВЯВАМ:

I. Кандидати, които не отговарят на обявените изисквания:
- „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е адрес: гр. Стара Загора 6000, ул.“Цар Симеон 

Велики“ № 160, ет.7 и със заявление с per. № 01 -27-8-6/03.12.2018 г., 12:49 ч., за 
обособени позиции № 3, № 4, № 5 и № 9.

На основание чл.107, т.1 от ЗОП, кандидатът се отстранява от участие в 
обособени позиции № 3, № 4, № 5 и № 9, тъй като подизпълнителят ZELVOZ 026 OOD не
отговаря на поставения от възложителя критерий за подбор за обособени позиции № 3, № 4, 
№ 5 и № 9, посочен в т.5 и т.6, раздел III. 1.3). от Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги и т.3.5 и 3.6, раздел IV от Указанията за подготовка на заявление за предварителен 
подбор и на първоначална оферта, както и не е предложил друг подизпълнител, който да 
отговаря на заложените от Възложителя критерии за подбор.

При разглеждане на допълнително представения еЕЕДОП, цифрово подписан от 
Светозар Бугарин и Наташа Живкович, е установено, че дружеството ZELVOZ 026 OOD, в 
качеството си на подизпълнител притежава техническото оборудване и съоръжения за 
изпълнение на договора като подизпълнител, но същото не е описано, както е изискано в 
т.6, раздел III.1.3). от Обявлението за поръчка -  комунални услуги и т.3.6, раздел IV от 
Указанията за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална 
оферта. В горепосочения документ, подизпълнителят е посочил линк 
https://eradis.era.europa.eu/safety docs/ecm/certificates/ view.aspx?id=1582. с код 340-638- 
5/2017 и издател Дирекция Железници, Република Сърбия. При извършена проверка на 
горепосочения линк, е констатирано, че подизпълнителят притежава сертификат № 
RS/31/0018/0001/19.01.2018 г. за лице, отговорно за поддръжка, издаден от Дирекция 
Железници, Република Сърбия, с валидност до 19.01.2019 г., от който не е видно дали 
ZELVOZ 026 OOD е сертифициран за ремонт на колооси с подмяна на елементи по 
условията на VPI или еквивалент, каквото е изискването на Възложителя.

II. Кандидати, които ще бъдат поканени да представят първоначална оферта и 
съответно да участват в преговорите:

- „КОЛОВАГ“ АД с адрес: гр. Септември-4490, ул. „Л. Каравелов“ № 2В и със 
заявление с per. № 01-27-8-3/30.11.2018 г., 08:36 ч., за обособени позиции № 1 и № 9;
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- „ТРАКЦИЯ“ АД , с адрес: с. Самуил 7454, ул.“Димитър Благоев“ № 1А и със 
заявление с per. № 01-27-8-4/30.11.2018 г., 10:09 ч., за обособени позиции № 2, № 4, № 5 и
№ 8;

- „РЕМОТЕКС М“ ООД с адрес: гр. София-1756, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57 и 
със заявление с per. № 01-27-8-5/03.12.2018 г., 12:45 ч., за обособени позиции № 6, № 7 и №

- „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с адрес: гр. Стара Загора 6000, ул.“Цар Симеон 
Велики“ № 160, ет.7 и със заявление с per. № 01-27-8-6/03.12.2018 г., 12:49 ч., за обособени 
позиции № 6, № 7 и № 8;

- „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД с адрес: гр. София - 1000, ул. „Московска“ № 47 и със 
заявление с per. № 01 -27-8-7/03.12.2018 г., 12:59 ч., за обособени позиции № 6, № 7 и № 8.

Мотиви: Горепосочените кандидати отговарят на изискванията на Възложителя по 
отношение на лично състояние и критерии за подбор за съответните обособени позиции, с оглед 
на което същите са допуснати до изпращане на покана за подаване на първоначална оферта.

III. На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в
тридневен срок от издаване на настоящото решение, същото да се изпрати на 
горепосочените кандидати 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/sreden-remont-350-broia- 
tovami-vagoni-bdz-cargo-2018.html, заедно с протокол № 2 от 21.01.2019 г. с окончателните 
резултати от предварителния подбор при спазване на чл. 24, ал. 1 от ППЗОП.

IV. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 6 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване 
пред Комисията за защита на конкуренцията в десетдневен срок от неговото получаване.

V. Поканата за представяне на първоначална оферта да се изпрати до избраните
реда на чл. 55, ал. 2 от ППЗОП.
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Информацията е заличена на 
основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОП

http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/sreden-remont-350-broia-tovami-vagoni-bdz-cargo-2018.html
http://bdzcargo.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/sreden-remont-350-broia-tovami-vagoni-bdz-cargo-2018.html

