
Днес,.! i .*,О .к....2017 г., в гр. София между страните:
„БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1080, 

община Столична, район „Средец”, ул. „Иван Вазов” № 3, ЕИК 175403856, ИН по ДДС № BG 
175403856, представлявано от Управителя - инж. Любомир Симеонов Илиев, наричано по- 
долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и

„КУКУДА ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Захарна 
фабрика № 63, вх. В, ет.6, ап.54, ЕИК 200171708, ИН по ДДС № BG 200171708, 
представлявано от Управителя - Петър Георгиев Кименов, наричано за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) след проведена 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на перилни и почистващи материали, за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период, делима на 4 
обособени позиции” и утвърден от Възложителя протокол от работата на комисията за 
разглеждане и оценка на офертите, конституирана със Заповед № 01-01-76/29,03.2017 г. на 
Управителя на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приеме и 

заплати при условията на настоящия договор посочените по обособена позиция № 1: „Миещи 
препарати за силно замърсени ръце и тяло”, подробно описани по вид и количества в 
„Технически изисквания и места на доставка за количествата миещи, перилни и/ или 
почистващи материали (препарати)” -  Приложение № 1, „Спецификация на миещи, перилни 
и/или почистващи материали и препарати за нуждите на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, за 
едногодишен период” -  Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  
Приложение № 3 към настоящия договор.

(2) Доставката по видове, количества и срок, както и адресите на предаване/ приемане на 
миещите препарати са описани в „Технически изисквания и места на доставка за количествата 
миещи, перилни и/ или почистващи материали (препарати)” -  Приложение № 1, неразделна 
част от този договор по обособена позиция № 1: „Миещи препарати за силно замърсени ръце 
и тяло”.

И. СРОК И МЕСТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 2 (два) месеца и влиза в сила от 

датата на подписването му.
(2) Доставката на миещите препарати се извършва на 1 (една) партида до 30 (тридесет) 

календарни дни, след сключване на договора.
(3) За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо -  предавателния 

протокол по чл. 11, ал.З от оправомощени представители на двете страни по договора.
(4) Местата на доставка са складове на възложителя, които са посочени в Приложение 

№ 1 към договора, както следва:
- за град София: ул. „Майчина слава” № 2, склад 3011;
- за град Пловдив: гара Филипово и
- за град Горна Оряховица: Товарна гара Горна Оряховица.

III. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ
Чл.З. (1). Миещите препарати, предмет на договора, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

следва да отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в Приложения № 1 -  3 
към договора.

(2) Гаранционният срок на доставените миещи препарати е минимум 12 (дванадесет) 
месеца от датата на доставка, установена с протокола по чл.11, ал.З.



IV. ТРАНСПОРТИРАНЕ, ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Чл.4. Транспортирането на миещите препарати се извършва за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с организиран от него транспорт до местата на доставка, посочени в чл.2, 
ал.4. Фабричната опаковка на продуктите е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тя трябва да 
предпазва стоките от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде указания за правилното съхранение на стоките.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(Приложение № 4) към договора, които са валидни за срока на действие на договора са както 
следва: ________  ________
№
ПО

Ред
Наименование Мярка Разфасовка Необходимо

количество

ед. цена 
без 

ДДС

обща сума 
без ДДС

Обособена позиция № 1. Миещи препарати за силно замърсени ръце и тяло

1 Каша за ръце кг. пакети по 1 
кг. 5115 1,58 8081,70

2 Сапун тоалетен Брой 0,100 кг. 15178 0,55 8347,90

3 Сапун течен за ръце Литър шишета по 1 
литър 368 0,90 331,20

4а
Препарат за измиване 
/концентрат веро/ Литър

шишета 0,5 
литра 3130 0,48 1502,40

46 шишета по 1 
литър 138 0,70 96,60

Обща стойност при пълно офериране за обособена позиция № 1
(лв. без ДДС) 18 359,80

(2) Общата стойност за доставката на миещите препарати, подробно описани по вид и 
количества в Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 4 към договора) е 
18 359,80 лева без ДДС.

(3) Цената се разбира DDP, съгласно Инкотермс 2011 без ДДС (стоката, доставена до 
складове на възложителя, включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка и мито).

Чл.6. (1) Плащането се извършва в лева, посредством банков превод, по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка:

, до 30 (тридесет) календарни след доставката и представяне на
следните документи:

- оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, с адрес: 
гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ -  инж. Любомир Илиев -  Управител, съдържаща 
№ на договора за доставка и предмет на договора;

- двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършената доставка, 
съгласно чл. 11, ал. 3.

(2) На плащане подлежат само приетите от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ по количество и вид 
миещи препарати.

(3) Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на 
плащането: гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3, „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, отдел 
„ЗБУТ и ОС”.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
(1) да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ горепосочените от него по количество и вид 

перилни препарати, предмет на настоящия договор, при посочените в настоящия договор 
условия.

(2) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения доставката, 
съгласно посочените изисквания от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, посочени в „Технически изисквания и 
места на доставка за количествата миещи, перилни и/ или почистващи материали (препарати)”
Информацията е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОП



-  Приложение № 1, „Спецификация на миещи, перилни и/или почистващи материали и 
препарати за нуждите на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период” -  
Приложение № 2 и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3) -  
всички неразделна част от този договор.

(3) да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ е длъжен:
(1) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената в чл.5, ал.2 цена при условията и в 

сроковете, съгласно настоящия договор и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Приложение № 4) -  неразделна част от този договор.

(2) да оказва пълно и навременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през времето на 
изпълнение на този договор.

Чл. 9. (1) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ има право:
(1) да получи договорената цена при условията на настоящия договор.
(2) да изисква от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по изпълнение на договора.
ЧлЛО. И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ е длъжен:
(1) да изпълни поръчката качествено и в съответствие с предложеното в офертата 

му, включително и Техническото предложение -  Приложение № 3 към договора.
(2) да сключи договор за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването 

на подизпълнител.

VII. ПРЕДАВАНЕ. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Ч л.11. (1) Миещите препарати се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оправомощено от 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ лице в мястото на изпълнение на доставката, съгласно Приложение № 1 
към договора.

(2) При получаване на миещите препарати приемащият представител на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ е длъжен да ги прегледа и да установи дали съответстват по вид и 
количество на определените по този договор, като му се осигури 1 работен ден за външен 
оглед на стоката.

(3) В случай, че предаваните миещи препарати съответстват на заявените, приемащият 
представител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, след като ги преброи и установи съответствието, 
съвместно с представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставя приемо -  предавателен протокол в 
съответствие с чл.71 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), в който се описват 
предадените и приетите стоки по вид и количество.

(4) Собствеността върху миещите препарати и риска от погиването им преминава от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ от момента на приемането им от 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, удостоверено с подписания от представители на двете страни приемо - 
предавателен протокол.

VIII. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.12. (1) Рекламации във връзка с вида и количеството на доставените миещи 

препарати и придружаващите ги документи се предявяват в момента на получаването им при 
условията на чл. 11 от този договор.

(2) Рекламации за качество, скрити дефекти и недостатъци или отклонения от 
изискванията на Приложение № 2 към договора се правят с двустранно подписан протокол 
между представители на страните или с Акт на независима организация за контрол, до 1 /един/ 
месец след изтичане на гаранционния срок, съгласно чл.З, ал.2, при условие, че са 
констатирани в рамките на гаранционния срок.

(3) Рекламациите по чл.12, ал.1 и чл.12, ал.2 се удостоверяват с протокол между 
представители на страните, за чието разглеждане и съставяне ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
се яви или да изпрати свой представител, в седемдневен срок от получаване на известието за 
рекламация. В случай на неявяване или непостигане на споразумение, рекламацията се 
удостоверява от независима организация за контрол.



(4) Рекламираните за качество изделия се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с качествени 
тйкива в 45 дневен срок от предявяване на рекламацията, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При 
неизпълнение на това условие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, некачествените миещи 
препарати се считат за недоставени и той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на 
стойността им и санкциите по чл.14.

(5) При рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска дефектната стока да му бъде 
върната в уточнен между страните подходящ срок, като всички разходи по подготовката и 
предаването и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че Изпълнителят не е поискал 
връщането на дефектната стока или не се е явил да я получи, стоката се държи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но той не носи отговорност за нейното съхраняване и опазване.

(6) За подменените миещи препарати тече нов гаранционен срок според договорения в 
чл.З, ал.2 от настоящия договор. Подмяната на дефектна стока се извършва за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, франко склада (складовете) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.13. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на договора, представляваща 5 % от стойността на договора, а именно: 917,99 
(деветстотин и седемнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) лева без ДДС. Гаранцията се 
представя под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под 
формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, със срок на валидност един месец 
след изпълнението на договора или под формата на застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) Разходите по обслужването на Гаранцията за изпълнение на договора се поемат от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), 
преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той се задължава да възстанови на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на чл. 13, ал. 4 
(ако има такива), до един месец след изтичане срока на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване (разваляне) на договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
договора.

(5) При едностранно прекратяване (разваляне) на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от 
гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на 
договора.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените 
неустойки и обезщетения.

(7) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 
несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/ свръхзадлъжнялост, отнеме и се лицензът 
или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3 /три/ дневен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в 
срок до 5 /пет/ работни дни от направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга 
банкова институция.

X. НЕУСТОЙКИ
Чл.14. При неизпълнение на задължения по настоящия договор, неизправната страна 

дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % /нула цяло и два процента/ на ден, но не 
повече от 20 % /двадесет процента/ от стойността на неизпълнението или произлезлите от това 
неизпълнение щети, вреди и пропуснати ползи, ако са по-големи.

XI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.15. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



(2) За дата на съобщението се смята:
' - датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна

на упълномощено лице;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

- датата на изпращането -  при изпращане на съобщението по електронната поща.
(3) Валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на този 

договор и предаване на документи са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„БДЖ - Товарни превози” ЕООД „КУКУДА ТРУП” ООД
гр. София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 гр. София, ул. „Бесарабия” № 108
отдел „ЗБУТ и ОС”

(4) Страните по договора определят следните оправомощени лица за осъществяване на 
връзка по оперативното изпълнение на договора:

От страна на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД: 
с

От страна на „КУКУДА ГРУГГ ООД:

Чл.16. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата 
страна, в тридневен срок от промяната. В случай, че съответната страна не изпълни това свое 
задължение, всички съобщения изпратени на последния валиден по договора адрес се считат 
за надлежно получени.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.17. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. по реда на чл. 118, ал. 1 от ЗОП;
4. от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ с едноседмично писмено предизвестие.
ЧлЛ8. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 

/тридесет/ календарни дни;
2. не отстрани констатирани от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ недостатъци, в определен от него 

разумен срок;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 

изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, въз основа на които е следвало 
да бъде отстранен от процедурата.

XIII. КОНФ ИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.19. Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на този договор 

се счита за конфиденциална.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и под 

каквато и да е форма договора или част от него на трети лица без предварителното писмено 
съгласие от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Чл.21. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя 
на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото законодателство.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.22. Страните по настоящия договор могат да го изменят единствено при 

настъпване на някое от условията на чл.116, ал.1 от ЗОП и чл.194, ал.З от ЗОП.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, 
ал.5 от ЗОП



Чл.23, (1) В случай, че ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ е обявил в офертата си ползване на 
подизпълнител/ли, то той следва да сключи договор/ договори за подизпълнение с посочените 
в офертата му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия договор.

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и И ЗОП.

(3) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(4) Не е нарушение на забраната по ал.З доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не 
включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение

(5) Когато И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/ договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.23, ал.З.

XV. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.24. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно 

неговото изпълнение, по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно -  по 
съдебен ред.

Чл.25. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 
законодателство на Република България.

Чл.26. Настоящият договор се състои от 6 /шест/ страници и се състави, подписа и 
подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

При подписването на настоящ ия договор се представиха следните документи:
1) банкова/ парична гаранция за изпълнение на договора, в размер на 917,99 лв., учредена в 
полза на Възложителя;
2) свидетелства за съдимост на г-н Петър Георгиев Кименов и г-н Веселин Александров 
Пецанов - за удостоверяване липсата на обстоятелството за отстраняване но чл. 54, ал. 1, т. 1 
от ЗОП;
3) удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 
възложителя и на кандидата или участника - за удостоверяване липсата на обстоятелството за 
отстраняване по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП;

Приложения:
1. „Технически изисквания и места на доставка за количествата миещи, перилни и/ 

или почистващи материали (препарати)” - Приложение Хе I ;
2. „Спецификация на миещи, перилни и/или почистващи материали и препарати за 

нуждите на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период” -  Приложение № 2;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 3;
4. Техническо предложение на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ -  Приложение №

о \Г̂\ \
SIЗА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ:

J
нн
Управител на „ вХ%

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Пет
#зи“ ЕООД Управител на „ КУКУДА ГРУП ” ООД

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във 
връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП



“БДЖ -  ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕСТА НА ДОСТАВКА 
за количествата миещи, перилни и/или почистващи материали /препарати/

1. Технически изисквания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1Л. предоставяне на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен документ на производителя - 
оригинал или заверено от участника копие;
1.2. доставените количества перилни и почистващи препарати следва да отговарят по вид, качество и количество на подадените от Възложителя 
по спецификация -  (Приложение № 2);
1.3. Изпълнителят следва да е технически обезпечен да достави необходимите видове и количества перилни и почистващи препарати подадени от 
Възложителя към момента на сключване на договора.
2. Срок на изпълнение на поръчката: до 1 (един) месец, считано от датата на сключване на договора с изпълнителя.
3. Място и начин на изпълнение: Осигуряването на необходимите количества перилни и почистващи препарати необходими за персонала на
„БДЖ -  Товарни превози“ ЕООД се извършва наведнъж за всички структурни звена, като осъществяването на доставките следва да се реализира в 
складове на Дружеството по посочените количества и на посочените адреси съгласно таблицата:____________ ____________________ ______________
№  по 
ред

Наименование

Предназначение на 
артикула /препарата, 
средството, - какво 
трябва да почиства, 
изпира, измива и прУ.

Мярка
/Разфасовка

Общо
количество

/броя/ ПТП София ПТП
Пловдив

ПТП
Горна Оряховица

1. Миещи препарати за силно замърсени ръце и тяло
Г 7 у .Каша за ръце За почистване на силно 

замърсени /омаслени/ ръце килограм / Пакет по 1 кг. 5 П 5кг/5115 
пакета

1 170 1350 2 595

2 Сапун 0,100 гр. За почисктване на ръце,тяло Брой 15 178 броя 6 980 1350 6 848
3 Сапун течен За почисктване на ръце Литър / Шишета по 1 

литър
368 литра /368 
броя шишета

172 103 93

4а Препарат за измиване 
'концентрат/

За почистване на замърсени 
'омаслени/ ръце

Литър / Шишета 0,5 
литра

1565 литра/3130 
шишета

3 130

46 Литър/ Шишета по 1л, 138 л./шишета 138
IL Прах за пране на силно замърсени работно облекло и спално бельо

1а Прах за пране - бяло - 
машино пране За изпиране на спално бельо Килограм/ Пакет по 0,5

кг.
80 кг. /160 пакета 80 кг. /160 пакета/

16 Прах за пране - бяло - 
машино пране Килограм/ Пакет по 1 кг. 1830 кг. /1831 

пакета
900 кг. /901 

пакета
930 кг. /930 

\ пакета/

w w w , b d z .b g  
bdzcarg;o<@bti2:.bg
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2а _n 3;[рах за пране - цветно
Кi изпиране на замърсено илограм/ Пакет по 0,5 

г.
2237 кг. /4474 

пакета/
2237 кг. /4474 пакета/

#>: 26
схмашино пране щ

зециално и работно обелкло и 
ветно спално бельо Килограм/ Пакет по 1 кг. 330 кг. /330 

пакета/
200 кг. /200 

пакета/
130 кг. /130 

пакета/

3 c)мекотител 3 Ла омекотяване на твърда вода п
Еитьр/ Шишета по 1 
итър

120 литра /120 
шишета/

20 литра /20 
шишета/

100 литра /100 шишета

III. Миещи /почистващи/ препарати за силно замърсени детайли /възли/ от локомотиви и вагони

1 С
г
)безмаслител за С 
троструйка - KARHER п 

п 
и 
в
3
н

'идно концентриран алкален J 
очистващ препарат за измиване 
од високо налягане. Почиства 
зключително ефективно при 
сякаква температура сипни 
амърсявания от масло, грес, 
;атран, сажди и дим

Еитьр/ Туба по 10 литра

150 литра /15 
туби/ 50 литра /5 туби 50 литра /5 

туби >0 литра /5 туби/

2

1

Тест - гел J

"елообразен концентриран 
трепарат за миене на части от 
7ЖПС със силно 
зенообразуване

Килограм/ Кутия 0,250
кг.

27,5 кг/110 
кутии

27,5 кг/ПО 
кутии

3 Хексан За измиване на детайли от 
локомотиви

Литьр/Варел по 210 
литра

1050 литра /5 
варела/

1050 литра /5 варела/

4 Алкален обезмаслител За измиване на детайли от 
вагони

Литър/ Туби по 10 литра 240 литра/24 туби 60 литра /6 туби/ 180 литра/! 8 туби

5 Почистващ препарат за 
ПЖПС

За външно измиване на коша на 
локомотиви

Литър/ Туби по 5 литра 100 литра /20 
туби/

50 литра/10 
туби/

50 литра /10 туби/

6 Препарат за силно 
замърсени повърхности 
ПЖПС

За измиване на детайли от 
локомотиви

Литър/ Туби по 5 литра 150 литра /30 
туби/

50 литра/10 туби/ 100 литра /20 туби/

7 Адринакол За измиване на детайли от 
локомотиви

Килограм/ чували по 25 
кг. 100 кг. / 4 чувала 100 кг. /4 чувала/

8 Препарат за почистване 
на двигатели супер- 
силен обезмаслител, 
антистатичен препарат 
за почистване на 
цвигатели, маслени 
филтри и силно 
омаслени части /Супер 
Мафразол/

• Висококонцентриран продукт 
ефективен при слабо 
разреждане с твърда вода; 
•Многофункционален, с 
широко приложение в много 
области (индустрия, 
строителна дейност, 
транспортни фирми);
•Лесно отстранява всякакъв 
тип замърсяване без да 
уврежда частите: грес, масло, 
смог, насекоми, нафта, и др;
•С антистатични свойства, 
балансирана пенливост и 
сигурна употреба;
•Перфектен за употреба при 
системи на самообслужване;

Литър/ Туби концентрат 
по 6 литра

222 литра /37 
губи/

54 литра / 9 туби/ 114 литра/19  
губи/

54 литра /9 туби/



iv , почистващи препарати и материали за почистване работни и спомагателни помещения, резервни стаи и санитарни възли
' - 1 .  1

[репарат за почистване ' 
дезинфекция на на

7
►а почистване и дезинфекция на_ Г1

[итьр/ Шишета 
о 1 литър

166 литра /166 
шишета/

166 литра /166 шишета/

•« /

гилно замърсени подове гконцентрат/ ^

юдове в раоотни помещения и ~ 
>езервни стаи. 1̂итьр/ Туби по 5 

[итра
1540 литра/ 
308 туби/

940 литра / 188 туби 600 литра /120 туби/

2а [1 репарат за почистване 
дезинфекция на ia почистване и дезинфекция на

1итьр/ Шишета 
ю 1 литър

489 литра /489 1 
шишета/

29 литра /129 шишета 360 литра /360 
шишета/

26
палетни -коцентрат тоалетни 1итър/ Туби по 5 

штра
630 литра /126 

туби/
630 литра /126 туби/

За
Препарат за почистване За почистване на стъкла и

Зитьр/ Шишета 
то 0,5 литра с 
тозатор

23 литра /46 
шишета/

23 литра /46 
шишета/

36
на стъкла стъклени повърхности Литър/ Шишета 

по 1 литър с 
дозатор

141 литра /141 
шишета/

51 литра /51 шишета/ 90 литра /90 
шишета/

4 Белина Санитарни помещения 
'тоалетни/

Литър/ Шишета 
по 1 литър

685 литра /685 
шишета/

138 литра /138 шишета/ 547 литра /547 
шишета/

5

Дезинфектант за силно 
замърсени, омаслени и 
окислени с котлен 
камък мивки и тоалетни
'К И С Л О Л /

Санитарни помещения

Литър/ Шишета 
по 1 литър

715 литра /715 
шишета/

715 литра /715 
шишета/

6
Прахообразен 
'абразивен/ почистващ 
препарат

Санитарни пометения 
'тоалетни/

Килограм/ Кутии 
по 0,5 кг.

13 кг. /26 
кутии/

13 кг. /26 кутии/

7 Дезинфектант Санитарни помещения 
'тоалетни/

Литър/ Туби по 5 
литра

20 литра /4 
туби/

20 литра /4 туби/

8 Препарат за фаянс
За почистване на фаянс и 
керамични подове в бани, 
тоалетни и др.

Литър/ Туби 5 
литра

150 литра /30 
туби/

150 литра /30 туби/

9 Калциев хипохлорид 
'хлорна вар/ За дезинфекция на тоалетни Килограм/ чували 

по 10 кг
200 кг. /20 

чувала/
50 кг, / 5 чувала/ 100 кг, /10 чувала/ 50 кг. / 5 чувала/

Място на доставка Гр. София ул. „Майчина 
слава” № 2, склад 3011

Гр. Пловдив 
гара Филипово

Гр. Горна Оряховица 
гара Горна Оряховица 
- товарна

Лице за контакти Лиляна Занева Цонка Гущерова Петя Рашева

Телефон 0889 311 759 0888 332 529 0888 71|Л48
Ъ ----------- --------

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОИ
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Приложение № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на миещи, перилни и/или почистващи материали и препарати 

за нуждите на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период
1 .Предназначение
Необходимите препарати и материали се използват за почистване, дезинфекция, поддържане на нормални хигиенни условия, както и 

предпазване от възникването и разпространението на инфекции и заболявания на работните места на персонала на „БДЖ -  Товарни превози” 
ЕООД при извършване на ежедневните служебни задължения.

Миещи, перилни и почистващи материали се осигуряват за работещите при определени вредности и рискове съгласно действащата оценка 
на риска.

2. Общи изисквания към стоките
2.1. Всички препарати и материали, трябва да бъдат качествени, съобразени с действащите относими изисквания, заложени в чл. 4 и чл. 5 

от Закона за защита на потребителите. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя подходяща информация, позволяваща му да направи 
своя избор, която да включва:

2.1.1. всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, 
както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане;

2.1.2. опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката иди услугата;
2.1.3. условията за употреба на стоката или услугата; влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна 

употреба или ползване;
2.1.4. условия и срок на гаранцията;
2.1.5. срок на годност;
2.1.6. да предоставя информацията за стоката или услугата в писмена форма или по друг подходящ начин, който позволява възприемането 

й от потребителя. Когато се предоставя в писмена форма, информацията задължително трябва да е на български език и да е изразена в единиците 
на величините от Международната система единици SI;

2.1.7. информацията трябва да бъде вярна, пълна и разбираема.
2.1.8. при доставката на перилни, миещи, почистващи материали и препарати, те трябва да са придружени с информационен лист за 

безопасност съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати и указания за 
употреба и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.



1. :клша за ръце

-спец. абразивни съставки, 
предназначени за 
почистване на силно 
замърсени ръце;
-натурален сапун;
- вода;
-ароматизатор;
-омекотител;
- биологично разложими, 
повърхностно-активни в-ва;
- органични и неорганични 
добавки.

килограм г

-1
с
п
-(
к

. агакети по 1 кг,

Р
*

с

ia е подходяща за измиване на Щ 
илно замърсени ръце. Да и 
очиства масла, грес, бои; х 
зтлична-та почист-ваща фун- 
ция, да се съчетава с много 
обра поносимост към кожата;
00% био- 

азградим;
да не пречи на отпадната вода; 
да не представлява заплаха за 
жолната среда.

окумент, даващ 
нформация за основните 
-ки на продукта;

5 П 5 к г /5 И 5  
пакета

2. Сапун тоалетен

- натриеви и калиеви соли 
на мастните киселини, 
представляващи твърда 
пластична маса. Брой/ кг. 0,100 кг.

съдържание на мастни 
сиселини-73%-82% БДС ISO 
>85;
точка на топене на мастните 
шселини - 3 6 - 4 7  С° БДС ISO 
1066 или еквивалент.

БДС 3741 или еквивалент; 
препаратът трябва да 
>тговаря на Наредба 
$6/30.11,2005 год. на 
Министерството на 
*дравеопазването, 
определящо изискв, на 
козметичните продукти.

15 178 броя

3. Сапун течен за ръце

-да съдържа активни 
компоненти, подхранващи 
съставки и pH, 
съответстващо на кожата 
на ръцете;
-без механични примеси и 
опалесценция.

литър Шишета по 1 
литър

-течността да е без механични 
примеси;
-неутрален pH;
-анионно ПАВ<5%;
-да има добър овлажняващ 
компонент и приятен аромат; 
-да е в съответствие с 
европейските изисквания за 
почистващи детергенти; 
-активните компоненти да са 
изцяло биологично разградими.

Продуктът да бъде 
придружен с; 
■информационен фиш за 
съставките;
■инструкция за употреба 368 литра /368 

броя шишета

4а.
Препарат за измиване

течност без механични 
1римеси с неутрално pH 
1НИОННО ПАВ <5% литър

шишета 0,5 
литра

- да да не алергира
- не изсушава кожата

Продуктът да бъде 
придружен с: 
-информационен фиш за

1565 
литра/3 130 

броя шишета

46.
/концентрат веро/ шишета по 1 

литър

съставките;
-инструкция за употреба 138литра /138 

шишета

II. Прах за пране на силно замърсени работно облекло и спално бельо
1а. -аромати-0-0.5%; 

-ензими: килограм Пакет по 0,5 
кг.

-за бяло пране;
-външен вид-бел и гранули;

Продуктът да бъде придружен 
с информация за количеството

80 кг, /160 
пакета/

16.

Прах за пране - бяло - 
машино пране

амплаза-0.2-0.5%;
цр.ензими-0.2-0.5%
яипаза-0.2-0.5%;
мананаза-0.2-0.5%;
протеаза-0.2-0.5%;
целулаза-0.2-0.5%;
-източник на алкалност -

килогра
м

Пакет по 1 
кг.

шрис на парфюмна композиция; 
-без съдържание на фосфати и 
фосфонати /тези хим.в-ва 
предизвикват алергични 
реакции на кожата и доказано 
поразяват дих.пътиша;

- pH на 1%-ен разтвор до 11 -

и качествените показатели на 
праха за пране, както и за 
фирмата производител или 
дистрибутор. 1830 кг. /1830 

пакета/



-информационен фиш за 
съставките;
-инструкция за употреба

литър Варели 210 
питра

3. Хексан -  С6Н14

[родуктът да бъде 
тридружен с: 
-информационен лист за 
безопасност;
-информационен фиш за 
съставките;
-инструкция за употреба

1050 литра /5 
варела/

4. За измиване на детайли от 
вагони

Литър Туби по 10 
литра

Алкален обезмаслител

1родуктьт да бъде 
тридружен с: 
-информационен лист за 
безопасност;
-информационен фиш за 
съставките;
^•инструкция за 
тотреба/начин на 
разреждане/___________

240 литра/24 
туби

5.

Препарат за външно 
почистване на ПЖПС 
(алкален обезмаслител) 
- концентрат

<5% сапун, >30% 
нейоногенни ПАВ, 
парфюм, вода

литър

-да са в съответствие с 
европейските изисквания за 
ючистващи детергенти, 
активните компоненти да са над 
Ю % биоразградими;
-напълно разтворим във вода;
-да почиства повърхности- 
боядисан метал, алуминий, 
стъкло, гума, пластмаса;
-да почиства полепнали, 
аагорещени, микроскопични 
аетални частици върху боята и 
стъклата на локомотивите, 

губи по 5 смезки, масло, индустриални
питра [замърсители, ръжда;

-да почиства всички видове 
рафити;

-времето за въздействие на 
апарата да еоколо 35-40 

секунди;
ефекта на въздействие да бъде 

един и същ при температурни 
сол ебания от 1° до 50-60°С;
-да не уврежда боята и 
точистваните повърхности на л- 
*а;
-да е безопасен за хората и 
жолната среда.____________

1родуктьт да бъде 
ридружен с:

-информационен лист за 
безопасност;
-информационен фиш за 
съставките;
-инструкция за 
тотреба/начин на 
разреждане/

100 литра /20 
туби/



р
п
ьчно, така и за машинно 
очистване.

2а. С
п

ъстав според 
репоръките на ЕО:

цитър л
шшета по 1 -< 
итър 5

съставните ПАВ да са над 90 % Г 
иологично разградими (OECD п

[родуктьт да бъде 
ридружен с:

489 литра /489 
шишета/

26.

Препарат за почистване 0 
и дезинфекция на н 
тоалетни -концентрат 0 

с 
а

- 5 % анионни ПАВ, 0-5 % 
ейоногенни ПАВ,
- 5 % NT А. Други л 
ъставки: алкади, аромати и 
дитиви.

гитърг л

Sv

уби по 5 
итра

1етод).(ОЕС).
6

с

информационен лист за 
езопасност;
информационен фиш за 
ъставките;
инструкция за употреба

630 литра /126 
туби/

За.
С
Е
"ъстав: (в съотв. с ЕО) 
екологична информация л

L

итър Г
иишета по 0,5 - 
[итра с 
гозатор

да е без механични примеси; 1 
да почиства мазни петна, ръжда; 
без силна миризма, с бързо

Продуктът да бъде 
тридружен с: 
информационен лист за

23 литра /46 
шишета/

36.

Препарат за почистване 
на стъкла

Зт 5 —15% анионни ПАВ, 
тод
5% нейоногенни ПАВ,
1ДИТИВИ
информация: Съставните П 
Съставните ПАВ са над 
98% биологично 
разградими (OECD - 
Метод).

1ИТЬр
ш иш ета п о  1 
литър с 
дозатор

действие;
раб.разтвор само за 
ден.почистване / при раб.разтвор 
го 2-3%/;
-предназначен само за ръчна 
работа;
-да се използва без или след 
разреждане с вода, без да 
уврежда;
-безопасен за хората и околната 
среда.

зезопасност; 
информационен фиш за 
съставките;
-инструкция за употреба

141 литра / 
141шишета/

4. Белина

Натриев хипохлорит, със 
слабо алкален характер -  
активен хлор: 10-20 g/1 (1- 
10%) - CAS № 7681-52-9 
Натриев хидроксид: 0.1- 
0.3% - CAS № 1310-73-2

литър

Шишета от 
непрозрачен 
поетилен по 1 
литър

-Препаратът да е с бактерицидно 
и фунгицидно действие и 
почистващ ефект;
-предвид обстоятелството, че 
под въздействието на светлината 
и топлината белината променя 
своята концентрация, опаковката 
грябва да е от непрозрачен 
полиетилен.

•Съгласно Регламент (ЕО) 
648/2004 относно 
детергентите;
-на всяка опаковка е 
задължително да има етикет, 
който ясно да указва, че 
препарата е вреден за 
здравето, начина на употреба 
и съхранение.

685 литра /685 
шишета/

5.

Дезинфектант за силно 
замърсени, омаслени и 
окислени с котлен 
камък мивки и 
тоалетни /кислол/

алкален хидроксит,
фосфонат, ЕДТА-
4,НАТРИЕВА
СОЛ, АН ФОТ АРЕН И
НЕИОНАГЕННИ ПАВ,
гликол,антикорозионни
съставки

литър шишета по 1 
литър

Продуктът да бъде 
придружен с: 
-информационен лист за 
безопасност; 
-информационен фиш за 
съставките;
-инструкция за употреба

715 литра /715 
шишета/

6.
Прахообразен 
/абразивен/ почистващ 
препарат

...........

прахообразен абразивен 
препарат за почистване на 
фаянсови повърхността

килограм Кутии по 0,5 
кг. Фин абразив

Продуктът да бъде 
придружен с: 
-информационен лист за 
безопасност; 
-информационен фиш за 
съставките;
-инструкция за употреба

1.3 кг. /26 
кутии



6.2. избраният/ -те за изпънител/ -и участник/ -ци да представи декларация, че при сключване на Договор за доставка, че в случай на 
рекламации, ще бъде извършена подмяна на стоките с отклонение в качеството и/ или при нарушена цялост на опаковките, както и че ще бъдат 
подменени с качествени;

6.3. участниците в обществената поръчка трябва да бъдат в състояние да доставят цялото количество по сключения договор на една партида до 
съответния склад на Възложителя в рамките на 1 /един/ месец от сключване на Договора за доставка;

6.4. трябва да представят документ за произход на стоките -  в случай, че не са производители;
6.5. да представят списък с доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга, възложени и изпълнени през последните 3 
години, съгласно чл. 64, ал .1 , т. 2 от ЗОП.

/ *

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОП



Приложение № 3 
към обявата

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от: “КУКУДА ГРУП“ ООД ЕИК 200171708, с седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Захарна 
фабрика № 63, тел.: 0700 155 08,02/945 44 64, факс: 02/847 22 04, e-mail: office@cleanjob.bg, представлявано 
от; Петър Георгиев Кименов, в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С настоящото заявяваме, че предлагаме да изпълним обявената от Вас обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на перилни и почистващи материали, за нуждите на „БДЖ - Товарни превози” 
ЕООД, за едногодишен период, делима на 4 обособени позиции”, в съответствие с изискванията в 
обявата за събиране на оферти.

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка, съгласно условията предвидени в 
проекта на договор -  Приложение № 5 към обявата за събиране на оферти в настоящата обществена 
поръчка и съгласно всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в „Технически изисквания и 
места на доставка за количествата миещи, перилни и/ или почистващи материали (препарати)” -  
Приложение № 1 и в „Спецификация на миещи, перилни и/или почистващи материали и препарати за 
нуждите на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период” -  Приложение № 2 към обявата за 
събиране на оферти, при следните условия от наша страна:

1.1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 1 (един) месец, считано от датата на сключване на 
договора за възлагане на обществена поръчка.

1.2. Места на доставка на миещите, перилните и/ или почистващите материали (препарати): 
Описанието на обектите, към които следва да се осигурят доставките е посочено в Приложение № 1 към 
обявата за събиране на оферти -  „Технически изисквания и места на доставка за количествата 
миещи, перилни и/ или почистващи материали (препарати)”.

1.3. Доставката по видове, количества и срок, както и адресите на предаване/ приемане на 
миещите, перилни и/ или почистващи материали (препарати) са описани в „Технически изисквания и 
места на доставка за количествата миещи, перилни и/ или почистващи материали (препарати)” -  
Приложение № I, неразделна част от този договор по обособени позиции, а именно:

1. Обособена позиция № 1: „Миещи препарати за силно замърсени ръце и тяло”;
&~Обоеобе1Ш

- ——3-.-01Ю€ОбеШЧЙШЩЦЩ ̂  Зг 
ет-локомотиви -и вагони ;̂
----------4^-Обоеобеиа ^Почистваш *- препарати--h  -
онемагател ни-номощения; резервшг етаи-и-баш1тарни -възли”.

Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в „Ценовото 
предложение”, определени при качествено изпълнение и при условията, изискванията и обема, както е 
определено в обявата за събиране на оферти, по вид и начин, описан в настоящото предложение.

Срокът на валидност на настоящето предложение е 60 (шестдесет) дни, считано след датата на 
крайния срок за получаване на офертите.

В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, приемаме при 
сключването на договора да представим следните документи:

Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от ЗОП; 
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 %

Подпи

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗД^във връзка с чл.42, ал.5 от
ЗОП

ч г

mailto:office@cleanjob.bg


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение Лг 4 
към обявата 
Образец!

от: “КУКУДА ГРУП” ООД, ЕИК 200J7! 708, със седалище и адрес на управление: гр. София,'жю Захарна фабрика № 63, тел,: 0700 155 08, факс: 02/847 22 04,e-mail; 
office@cleaniiob.bp представлявано от Петър Георгиев Кименов - Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

С настоящото Вн представяме нашето ценово предложение за изпълнение ка обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на перилни и 
почистващи материали, за нуждите на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, за едногодишен пер код, делима на 4 обособени позиции”.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие е всички Ваши изисквания, посочени в обявата за събиране на оферти и

А* по 
ред Наименование Мярка Разфасовка

Необходимо
количество

сд. цена без 
ДДС обша сума без ДДС

Обособена позиция 1. Миешн препарати за силно замърсени ръце к тяло
1 Каша за ръце КГ. пакети no 1 кг. 5115 1.58 8081.70
2 Сапун тоалетен Брой 0,100 кг. 15(78 0.55 8347.90
3 Сапун течен за ръце литър шишета no I литър ЗбВ 0.90 331,20

4а П , литър шишета 0,5 литра 3130 0.48 1502.40
46 шишета по 1 литър 138 0.70 96,60

Обша стойност при пълно офернране зя обособена позиция Хе 1 (ля. Без ДДС) 18359,80
Обособена позиция 2. Прах за пране на силно замърсени работно облекло и спално белъо

1з. кг. Пакет по 0,5 кг. 160
1б. кг. Пакет по 1 кг. 1830
2а. кг. Пакет по 0,5 кг. 4474
26. кг. Пакет по 1 кг. 330
3 Омекотите» Литър Шишета no 1 литър 120

Обша стойност при пълно офернране за обособена позиция X» 2 (ле. без ДДС)
Обособена позниня 3. М нешн/почнстваши/ препарати за силно замърсени детайли /възли/ от локомотиви и вагони

1 Обезмаслите» за пароструйка -KARHER литър туба no 10 литра 15
2 Тест - гея кг. Кутия 0,250 кг. 110
3 Хексан -  С61И4 литър Варели по 2)0 литра 5
4 Алкален обезмаслите» литър туби по 10 литра 24

5 Препарат за външно почистване на ПЖЛС 
(алкален обезмаслите») - концентрат

литър туби по 5 литра 20

б Препарат за силно замърсени повърхности 
ПЖПС без пяна литър туби по 5 литра 30

7 Адранакол кг. чували по 25 кг. 4

8

Препарат за почистване ка двигатели супер- 
снлен обезмаслите», антнстатичен препарат за 
почистване на двигатели, маслени филтри и 
силно омаслени части /Супер Мафразол/

литри Туби по 6 литра 37

Обща стойност при пълно оферираме за обособена позиция Л* 3 (лв. без ДДС)
Обособена позиция 4. Почистващи препарати и материали зй почистване работни и спомагателни помещения, резервни стан н санитарни възли

1а литър шишета по 1 литър 166

1б силно замърсени подове /концентрат/ литър туби по 5 литра 308

2а „  а .............. литър шишета no I литър 489

26 тоалетни -концентрат литър туби по 5 литра 126

За литър шишета по 0,5 литра с 
дозатор 46

36 литър шишета no I литър с 
дозатор 141

4 Белина литър Шишета от непрозрачен 
поетнлен по 1 литър 685

5
Дезинфектант за силно замърсени, омаслени и 
окислени с котлен камък мивки и тоалетни 
/кислол/

литър шишета no 1 литър 715

6 Прахообразен /абразивен/ почистващ 
препарат кг, Кутии по 0,5 кг. 26 -

7 Дезинфектант литър туби по 5 литра 4
8 Препарат фаянс литър туби 5 литра 30
9 Калциев хипохлорид /хлорна вар/ | кг. чували по 10 кг. 20

Обща стойност при пъпна  офернране за обособена позиция Xs 4 (пя. без ДДС)
Обша стойност без ДДС за всички обособени позиции (ле. без ДДС)

; ..... ...ш тш ш тт^ж тш ттмт-
Обшята стойност на нашето ценово предложение за извършване на доставката е в размер на 18359.80 (осемнадесет хиляди триста петдесет н девет 

лева и 80 ст.) без ДДС. Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката и включват всички разходи на Изпълнителя по извършване на 
доставката. Декларираме, че сме съгласни с всички изисквания поставени от Възложителя и начина на плащане, посочени в обявата за събиране на оферти и 
приложенията към нея, включително в приложения проект на договор.

2. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на доставка и представяне на фактура 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посредством банков превод по сметка на Изпълнителя » банка: S3 Експресбанк, BIC: TTBBBG22,1BAN: BG63TTBB94001526791571

Фактурата се издава на името на „БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, с адрес: гр, Софня-1080, ул, „Иван Вазов” № 3 с МОЛ ~ инж, Любомир Илиев ~ 
Управител, съдържаща № и предмет на договора.

3. Декларираме, че настоящото предложение е със срок иа валидност 60 /шестдесет) дни, считано от датата на крайния срок зв^получав^е на офертите.

23.03.2017 г. 
дата X
/ t о \  tp'

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД^във връзка с чл.42, ал.5 от 
ЗОИ ' 11 ^
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