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РЕШЕНИЕ 

г. 

За обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител/и на 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /30X1- отм., ДВ. 
бр. 13 от 16.02.2016г./ и въз основа на резултатите от разглеждането и оценката на 
офертите на участниците, отразени в Протокол № 1/13.07.2016 г., Протокол № 
2/01-08.2016 г. и Протокол № 3/10.09,2016 г. (утвърден от Управителя на БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД на дата 13.09.2016 г.) от дейността на комисията, назначена със 
Заповед № 221/27.05.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, на 
основание чл.34 от Закона за обществените поръчки /ЗОП- отм.5 ДВ. бр. 13 от 
16.02.2016г.,/, изменена със Заповед № 458/19.07.2016 г. на Управителя на „БДЖ-
Товарни превози" ЕООД, във връзка с открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка на основание чл.103, аяЛ от ЗОП /отм./, при спазване на реда и условията на 
чл.64 - чл.75 от ЗОП /отм./, с предмет: „Доставка на металогумени елементи и 
сайлентблокове за ходовата част на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, 
собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, за едногодишен период", делима на 
13 обособени позиции, открита с Решение Ш 7/31.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-
Товарни превози" ЕООД и Обявление за обществената поръчка от дата 31.03.2016r., с 
УНП № 01558-2016-0006 в Регистъра на обществените поръчки към АОП. и в 
изпълнение на т. 10.1 и т.10.2 от Протокол №94/29.01.2016 г. от проведено заседание на 
Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД, по одобрен Доклад с per. № 01-00-
19/19.01.2016г. от Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

ОБЯВЯВАМ; 

I. Класирането на участниците в обществената поръчка, в съответствие с обявения 
критерий за оценка и избор на изпълнител ~ „най-ниска цена" и при спазване на 
приложимите правила на Закона за обществените поръчки /ЗОП- отм., ДВ. бр. 13 от 
16.02.2016г.Д както следва: 

- За обособена позиция № 1 „Металогумен елемент петслоен н трислоен": 
първо място „ Риолит" ЕООД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позигрля Ml в размер на 29646,88 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 2 „Пендсл елементи": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позиция №2 в размер на 9184,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция №3 - „Сайлентблок LB 2084": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция)} с 
предложена обща стойност за обособена позиция N23 в размер на 7320,00 лева без 
ДДС; 
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- За обособена позиция № 4 - „Тампон ANB 100": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция,) с 
предложена обща стойност за обособена позиция №4 в размер на 850,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 5 - „Сайлентблок тип XNS 3561": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позиция №5 в размер на 3264,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 6 - „Сайлентблок Ball Joint 014": първо място 
„Авторемонтни заводим АД (единствен участник по обособената позиция) с 
предложена обгца стойност за обособена позиция N2 6 в размер на 1600,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 7 - „Сайлентблок за еластичен съединител": 
първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената 
позиция) с предложена обща стойност за обособена позиция М7 в размер на 18720,00 
лева без ДДС; 

- За обсобена позиция № 8 - „Сайлентблок /шатун на редукгура/ -
заготовка Ф163 / Ф76 и Сайлентблок /шатун на редукгура/ - сборен": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позиция №8 в размер на 10080,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 9 - „Сайлентблок /шайба/ буксово водило": 
първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената 
позиция), с предложена обгца стойност за обособена позиция М 9 в размер на 
33280,00 лева без ДДС; 

- За обособена позиция № 10 - „Сайлентблок /глава голяма тяга/ и 
Сайлентблок /балансер/": първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен 
участник по обособената позиция), с предложена обща стойност за обособена 
позиция № 10 в размер на 2670,00 лева без ДДС; 

- За обособена позиция №11 - „Сайлентблок /основа голяма тяга/ и 
Сайлентблок /основа голяма тяга/" - заготовка - Ф88": първо място 
„Авторемонтни заводиАД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позиция N9 11 в размер на 12960,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция №12 - „Сайлентблок сферичен /вана ЦБ/, 
Сайлентблок, сферичен, шатун /ленкерна щанга/ листов ресор, Сайлентблок 
/малка тяга/": първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по 
обособената позиция), с предложена обща стойност за обособена позиция № 12 в 
размер на 5680,00 лева без ДДС; 

- За обособена позиция №13 - „Сайлентблок /буксово водило/ - заготовка -
Ф128": първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по 
обособената позиция), с предложена обща стойност за обособена позиция № 13 в 
размер на 5040,00 лева без ДДС. 

И. Определям за изпълнител/и на обществената поръчка с предмет: ,Доставка на 
металогумеяи елементи и сайлентблокове за ходовата част на електрически 
локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, собственост на „БДЖ-Товарнн превози" ЕООД, за 
едногодишен период", делима на 13 обособени позиции, съобразно класирането по т. I 
от настоящото решение, както следва: 

- За обособена позиция № 1 „Металогумен елемент петслоен и трислоен": 
първо място „Риолит" ЕООД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обша стойност за обособена позиция Ml в размер на 29646,88 лева без 
ДДС; 



- За обособена позиция № 2 „Пендел елементи": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позиция N22 в размер на 9184,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция №3 - „Сайлентблок LB 2084": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обгца стойност за обособена позиция №3 в размер на 7320,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 4 - „Тампон ANB 100": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция,) с 
предложена обща стойност за обособена позиция №4 в размер на 850,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 5 - „Сайлентблок тип XNS 3561": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позиция М5 в размер на 3264,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 6 - „Сайлентблок Ball Joint 014": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция) с 
предложена обша стойност за обособена позицш № б в размер на 1600,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 7 - „Сайлентблок за еластичен съединител": 
първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената 
позиция) с предложена обща стойност за обособена позиция №7 в размер на 18720,00 
лева без ДДС; 

- За обсобена позиция X» 8 - „Сайлентблок /шатун на редуктура/ -
заготовка Ф163 / Ф76 и Сайлентблок /шатун на редуктура/ - сборен": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позицш №8 в размер на 10080,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция № 9 - „Сайлентблок /шайба/ буксово водило": 
първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената 
позицш), с предложена обгца стойност за обособена позиция № 9 в размер на 
33280,00лева без ДДС; 

- За обособена позиция № 10 - „Сайлентблок /глава голяма тяга/ и 
Сайлентблок /балансер/": първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен 
участник по обособената позиция), с предложена обща стойност за обособена 
позиция М 10 в размер на 2670,00 лева без ДДС; 

- За обособена позиция №11 - „Сайлентблок /основа голяма тяга/ и 
Сайлентблок /основа голяма тяга/" - заготовка - Ф88": първо място 
„Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по обособената позиция), с 
предложена обща стойност за обособена позиция № 11 в размер на 12960,00 лева без 
ДДС; 

- За обособена позиция №12 - „Сайлентблок сферичен /вана ЦБ/, 
Сайлентблок, сферичен, шатун /ленкерна щанга/ листов ресор, Сайлентблок 
/малка тяга/": първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по 
обособената позиция), с предложена обща стойност за обособена позицш № 12 в 
размер на 5680,00лева без ДДС; 

- За обособена позиция №13 - „Сайлентблок /буксово водило/ - заготовка -
Ф128": първо място „Авторемонтни заводи" АД (единствен участник по 
обособената позиция), с предложена обща стойност за обособена позиция № 13 в 
размер на 5040,00 лева без ДДС. 



ITT. На основание чл.73, ал.З от ЗОП /отм./ в тридневен срок от издаване на настоящото 
решение, същото да бъде изпратено до участниците в обществената поръчка. На 
основание чл.73, ал.4 от ЗОП /отм./ настоящото рещение да бъде публикувано заедно с 
Протокол № 3/10.09.2016г. от дейността на комисията, назначена със Заповед 
№ 218/27.05.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, при условията 
на чл.22б, ал.З от ЗОП /отм./ и в същия ден да бъдат изпратени на участниците 
„Авторемонтни заводи" АД и „Риолит" ЕООД. 

IV. На основание чл.120, ал.5, т.4 от ЗОП /отм./ в десетдневен срок от получаване на 
настоящото решение, същото мо^ге да бъде обжалвано по реда на чл.120 от ЗОП /отм./ 
пред Комисията за защитна. конкуренцията. 

инж. Любомир Симе^р^^щщ^^~^ 
Управител на „ 
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