
 “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД  
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България   

факс: (+359 2) 987 88 69       

bdz_passengers@bdz.bg 

www.bdz.bg 

 

 

ДО   

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРСОВАНИ ЛИЦА 

  

 

                                                            СЪОБЩЕНИЕ  

 

Относно: Оповестяване на резултати от провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Предаване на неопасен отпадък от излезли от употреба гуми, спирачни накладки и 

стъкло, образувани от дейността на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД”. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка със покана №03-09-448/13.11.2020 г. за предоставяне на оферта  за 

директно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предаване на неопасен отпадък от 

излезли от употреба гуми, спирачни накладки и стъкло, образувани от дейността на „БДЖ-

Пътнически превози” ЕООД”, Ви уведомяваме: 

1. В указаният срок са постъпили и разгледани оферти, както следва : 

 „Еко Ресурс-Р” ООД – гр. София - (на имейл) – участва за обособена позиция №1 „Предаване 

на неопасни отпадъци от гуми”, обособена позиция №2 „Предаване на неопасни отпадъци от 

спирачни накладки” и  обособена позиция №3 „Предаване на неопасни отпадъци от стъкло” и с 

предложени общи стойности за изпълнение на обособените позиции, както следва:   

- Обособена позиция №1 „Предаване на неопасни отпадъци от гуми” – 690,00 лв. без ДДС.  

- Обособена позиция №2 „Предаване на неопасни отпадъци от спирачни накладки” – 6091,80 лв. 

без ДДС.  
- Обособена позиция №3 „Предаване на неопасни отпадъци от стъкло” – 3738,70 лв. без ДДС. 

 

 „Унитрейд 2011” ООД – гр. София - (на имейл) – участва за обособена позиция №2 

„Предаване на неопасни отпадъци от спирачни накладки” и с предложена обща стойност за 

обособената позиция – 4860,00 лв. без ДДС. 

 

 „Унитрейд Еко” ООД – гр. София - (на имейл) – за обособена позиция №3 „Предаване на 

неопасни отпадъци от стъкло” и с предложена обща стойност за обособената позиция – 5697,00 лв. 

без ДДС. 

2. За изпълнители на обществената поръчка са избрани, както следва: 

 Обособена позиция №1 „Предаване на неопасни отпадъци от гуми” – „ЕКО 

РЕСУРС-Р” ООД; 

 Обособена позиция №2  „Предаване на неопасни отпадъци от спирачни накладки” 

- „Унитрейд 2011” ООД;  

 Обособена позиция №3 - „Предаване на неопасни отпадъци от стъкло” - „ЕКО 

РЕСУРС-Р” ООД. 

 

 

 

 


