
 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

от Председателя 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., 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, ал.1 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”, разделена на 13 обособени 

позиции,                                                                                                                                   
открита с Решение № 7/31.03.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и 

Обявление за обществената поръчка от дата 31.03.2016г., 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 peг. № 01-00-19/19.01.2016г. 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 - „Авторемонтни заводи” АД и „Риолит” ЕООД, в 

обществената поръчка 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”, разделена на 13 

обособени позиции,  ще се проведе на дата 31.08.2016г. от 10:30 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.3 от ЗОП /отм./, 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 

/отм./, поради което право да присъстват имат участниците в процедурата, техни 

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 26.08.2016 г. 

 

 

С уважение, П 

Ивана Велева  /…………………………/ 

Председател на комисията, 

 назначена със Заповед № 221/27.05.2016г. и Заповед № 458/19.07.2016 г. 

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. 


