
 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

от Председателя на комисията назначена със Заповед № 218/27.05.2016г. на Управителя 

на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на основание чл.34 от Закона за обществените 

поръчки /ЗОП- отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г./, във връзка провеждането на 

обществена поръчка- по вид открита процедура, на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, при 

спазване на реда и условията на чл. 64 - чл. 75 от ЗОП, с предмет:  

„Доставка на работни обувки - прахо-, студо- и искрозащитни, за правоимащия 

персонал на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД",  

открита с Решение № 16/14.04.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД 

и Обявление за обществената поръчка от дата 14.04.2016г., с УНП № 01558-2016-0014 в 

Регистъра на обществените поръчки към АОП, и в изпълнение на т.18.1 и т.18.2 от 

Протокол №106/25.03.2016 г. от проведено заседание на Съвета на директорите на 

„Холдинг БДЖ" ЕАД, по одобрен Доклад с peг. № 01-00-143/24.03.2016г. от 

Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

 

На основание чл. 69а, ал.3, изр. 1 от Закона за обществените поръчки (отм., ДВ. 

бр. 13 от 16.02.2016г.), обявявам, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на 

допуснатите до този етап участници в обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

работни обувки - прахо-, студо- и искрозащитни, за правоимащия персонал на 

„БДЖ-Товарни превози" ЕООД", ще се проведе на дата 28.06.2016г. от 11:00 часа в 

сградата на възложителя – „БДЖ-Товарни превози” ЕООД- Централно управление, 

находяща се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет.3, стая 326 А. 

 

  На основание чл. 69а, ал.3, изр. 2 от ЗОП, съобщавам резултатите от оценяването 

на достигналия до етап оценка на техническо предложение участник - ТРУДОВО-

ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ (ТПКИ) „ЗДРАВОХОД”, 

по показател: ТО- оценка на техническа оферта, с относителна тежест 50%, както следва: 

 

КЛАСИРАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ   
ТО- оценка на техническата оферта с относителна тежест 50% 

 

ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА 
ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 

Т1 
                                                                                                                                                                    
- оценка за якост на свързване сая/ходило              
 

50 

Т2 
- съпротивление на раздиране  50 

Т3 
- водопоглъщане                                                                                       50 

Т4 
- водопропускливост                                                                                50 

Т5 
- устойчивост на въздействие на течности  (масла)                            50 

ТО 
-оценка на техническата оферта с относителна тежест 50% 50  



 На основание чл.69а, ал.3, изр.3 от ЗОП, публичната част от заседанието на 

комисията по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в 

горецитираната обществена поръчка, ще протече при условията на чл.68, ал.З от ЗОП, 

поради което право да присъстват имат участника в процедурата, негови 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. 

 

 Настоящото съобщение се публикува на дата 22.06.2016 г. 

 

 

С уважение, П 

Ивана Велева /…………………………/ 

Председател на комисията, 

 назначена със Заповед № 218/27.05.2016г.  

на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД 

 

 

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЛЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 от 

ЗОП. 


