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

Рег. № 3СВ – 4803 / 13 .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, 13.06.2017 г., в 11:00 часа в сградата на Министерството на
отбраната – София, на адрес: бул. „Генерал Тотлебен” № 34, Военно
формирование 22450, комисия, назначена със Заповед № 3РД – 718/
12.06.2017 г. 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,
продължи преговорите с участника „БДЖ Товарни превози” ЕООД. От
страна на участникът за провеждане на преговорите взе участие Мария
Йорданова Рускова, съгласно нотариално заверено пълномощно.
I. Провеждане на договаряне относно ценовите параметри на
офертата.
След проведените преговори на 12.06.2017 г. и уточняване на
конкретните гари за натоварване и разтоварване, както и броя на вагоните и
товара, а именно:
- Карлово – Зимница – Добрич север и обратно, по два влака във всяка
посока с по 22 вагона и товар средно по 350 тона на влак.
- Карлово – Казанлък – Хасково и обратно, по два влака във всяка посока
с по 14 вагона и товар средно по 300 тона на влак.
При така направен разчет офертата на участника е:
- В направление Карлово – Зимница – Добрич север – общо за двете
посоки ……….. лв., по ………… лв. без ДДС, за един влак в една посока.
- В направление Карлово – Казанлък – Хасково – общо за двете посоки
……….. лв., по …………. лв. без ДДС, за един влак в една посока.
При тези цени, стойността на услугата възлиза на ……… лв. без
ДДС, ………………………………………………………………………...
Заличено обстоятелство съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
В резултат на проведени консултации с отдел „Логистика” за
възможността за редуциране на железопътния състав и комбиниране на
ешелоните като брой вагони и тонаж, с цел да се намали цената на услугата, бе
постигнато следното споразумение:
- Карлово – Зимница – Добрич север и обратно, по един влак във всяка
посока с по 31 вагона и товар средно по 510 тона на влак.
- Карлово – Казанлък – Хасково и обратно, по един влак във всяка посока
с по 27 вагона и товар средно по 300 тона на влак.
При така изготвения разчет, офертата на „БДЖ Товарни превози” ЕООД
е:
- В направление Карлово – Зимница – Добрич север – общо за двете
посоки ………… лв., по ……….. лв. без ДДС, за един влак в една посока.
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- В направление Карлово – Казанлък – Хасково – общо за двете посоки
………….. лв., по …………… лв. без ДДС, за един влак в една посока.
Допълнителни разходи в случай, че възникнат при изпълнение на
обществената поръчка до ………… лв. без ДДС.
Заличено обстоятелство съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
II. Договарянето с представителите на участника „БДЖ Товарни
превози” ЕООД приключи в 11:30 часа.
Настоящият протокол се състави в два екземпляра – един за участника и
един за възложителя и се подписа от комисията и от представителя на
участника, съгласно чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

КОМИСИЯ:
Председател: подп.
Членове:
1. подп.

/п/

Василев

/п/

Стефанов

2. подп.

/п/

Кондев

3. ц. сл.

/п/

Сиркьова

4. ц. сл.

/п/

Борсучка

„БДЖ Товарни превози” ЕООД
Мария Йорданова Рускова

/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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