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СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34

Рег. № 3СВ – 4764 / 12 .06.2017 г.

ПРОТОКОЛ
по чл. 67, ал. 2
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП)
от работата на комисията, назначена със Заповед № 3РД – 718/12.06.2017 г. на
командира на Сухопътните войски от проведените преговори с
„БДЖ Товарни превози” ЕООД, участник в процедура по пряко договаряне
на основание чл. 182, ал.1, т. 2 от ЗОП с предмет „Превоз на личен състав и
военни товари с железопътен транспорт”, открита с Решение № 3СВ – 4627
от 06.06.2017 г. на командира на Сухопътните войски.
Днес, 12.06.2017 г., в 10:10 часа в сградата на Министерството на
отбраната – София, на адрес: бул. „Генерал Тотлебен” № 34, Военно
формирование 22450, комисия, назначена със Заповед № 3РД –
718/12.06.2017г. на командира на Сухопътните войски в качеството му на
Възложител, в състав:
Председател:
подполковник Валери Вътев Василев – главен експерт в сектор „Договори
и обществени поръчки” в Командване на Сухопътните войски и
членове:
1. подполковник Иван Стефанов Стефанов – главен експерт в сектор
„Финанси” в Командване на Сухопътните войски;
2. подполковник Красимир Добрев Кондев – главен експерт в отдел
„Логистика” в Командване на Сухопътните войски;
3. ц. сл. Венета Бисерова Сиркьова – главен юрисконсулт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в Командване на Сухопътните войски;
4. ц. сл. Павлина Георгиева Борсучка – старши експерт в сектор
„Договори и обществени поръчки” в Командване на Сухопътните войски,
разгледа постъпила оферта от участника „БДЖ Товарни превози” ЕООД
и проведе преговори.
От страна на участникът „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за провеждане
на преговорите взеха участие упълномощени представители, както следва:

Мария Йорданова Рускова и Тодорка Минчева Николова – Арнаудова,
съгласно нотариално заверени пълномощни.
I. Отваряне офертата на участника „БДЖ Товарни превози” ЕООД.
Комисията отвори офертата на участника и разгледа представените документи.

Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани
документи и че не е налице непълнота и несъответствие на информацията,
представена от участника. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника.
II. Провеждане на договаряне относно условията по изпълнение на
поръчката.
Участникът потвърждава, че ще изпълни поръчката съобразно
декларираните от него условия в Техническото предложение и изискванията на
възложителя. Представител на БДЖ – Товарни превози заяви, че приема
клаузите от приложения към поканата проект на договор, като предложи
изменения и допълнения. При проведеното договаряне страните се споразумяха
за следното:
- Представител на участникът „БДЖ Товарни превози” ЕООД, предлага в
чл. 5, т. 2 да отпадне текста „.....работеща климатична система.....”, поради
това, че не разполага с такива вагони.
Комисията приема предложението на участника.
- Представител на участникът „БДЖ Товарни превози” ЕООД, предлага в
настоящият текст изречение Първо на чл. 14, ал. 1 да се промени и да придобие
следното съдържание: „За извършените превози ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
право на възнаграждение, чийто размер се определя съгласно приложената
към този договор окончателна Ценова оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
превоз на военни товари и хора в размер на .....................”
Комисията приема предложението на участника, с цел яснота.
- Представител на участникът „БДЖ Товарни превози” ЕООД, предлага
Изречение Второ на чл. 14, ал. 1 да бъде отделено като отделна алинея трета,
със следното съдържание: „Общата стойност за изпълнение предмета на
договора не може да надвишава сумата в размер на .............. лева, без
включен ДДС.” Представител на възложителя, предлага новата алинея да бъде
допълнена и да придобие следното съдържание: „Общата стойност за
изпълнение предмета на договора не може да надвишава сумата в размер
на .............. лева, без включен ДДС. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
извърши разходи, надвишаващи общата стойност на договора, същите
остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.”
Комисията и представителите на участника приемат предложението.
- Представител на участникът „БДЖ Товарни превози” ЕООД, предлага
текстът на ал. 2 на чл. 14 да отпадне и да се замени със следния текст: „В
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случай, че при и по повод изпълнението предмета на този договор,
възникнат допълнителни плащания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на тях,
единствено след доказването им пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съответните
разходо – оправдателни документи. Общата стойност на допълнителните
плащания не трябва да надвишава сумата в размер на ....................... лева.”
Комисията приема предложението на участника, с цел яснота.
- Представител на участникът „БДЖ Товарни превози” ЕООД, предлага в
чл. 17 да бъде извършена редакция, като придобие следното съдържание:
„ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да натовари и предаде товара на
предоставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ железопътно превозно средство,
както и да създаде организация за пътуващия личен състав.”
Комисията приема предложението на участника, с цел конкретика и
яснота.
По останалите каузи от проекта на договор, договарящите нямат други
предложения за промени.
III. Провеждане на договаряне относно ценовите параметри на
офертата.
Участникът представя предварителна ценова оферта, както следва:
Заличено обстоятелство съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
След провеждане на преговори за уточняване на конкретните гари за
натоварване и разтоварване и обема на техниката, ……
Заличено обстоятелство съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
Представители на участника предложиха да се обмисли възможността за
редуциране на железопътния състав и комбиниране на ешелоните като брой
вагони и тонаж, което ще намали цената за извършване на транспортната
услуга с железопътен превоз.
Договарящите страни единодушно решиха преговорите да продължат на
13.06.2017 г. от 11:00 ч., с цел уточнения на горното.
Във връзка с предоставената декларация за конфиденциалност,
комисията счита, че същата е основателна по отношение на информацията
в частта на т. 1, във връзка с технически и/или търговски тайна.
При публикацията на подлежащите на публикуване документи в
Профила на купувача на възложителя, информацията с конфиденциален
характер ще бъде заличена по смисъла на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
IV. Договарянето с представителите на участника „БДЖ Товарни
превози” ЕООД приключи в 13:00 часа.
Настоящият протокол се състави в два екземпляра – един за участника и
един за възложителя и се подписа от комисията и от представителите на
участника, съгласно чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.
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КОМИСИЯ:
Председател: подп.
Членове:
1. подп.
2. подп.
3. ц. сл.

/п/

Василев

/п/

Стефанов

/п/

Кондев

/п/

4. ц. сл.

/п/

Сиркьова
Борсучка

„БДЖ Товарни превози” ЕООД
1. Мария Йорданова Рускова /п/
2. Тодорка Минчева Николаева – Арнаудова /п/

Отпечатано в два екземпляра:
Екз. № 1 за военно формирование 22450 – дело АСД – 12
Екз. № 2 за „БДЖ Товарни превози” ЕООД
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