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ДОГОВОР
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ta обособена позиции JNi> 2: „Среден (заводски) ремонт до 30 броя специализирани товарни 
вагона ти и „Uacs” (серия 932..) за превоз на цимент, описани пономерно в Приложение Уа 1-
2”

..БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД. със седалище и адрес на управление: ip. София: 
у.1. “Иван Вазов” № 3. вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ТИК № 
175403856. ИН по ЗДДС № BG 175403856, представлявано от инж. Любомир Илиев, в
качеството на Управител, наричано за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, oi една страна 
и

„ТРАКЦИЯ” АД, със седалище и адрес на управление: с. Самуил 7454, област Разград, 
община Самуил, ул. .Димитър Благоев“ -Nb 1 А. вписано в Търговския регистър при Аг енцията но 
вписванията с ЕИК JVb 116052117, ИН по ЗДДС № BG 116052117, представлявано от Стефан 

Гердев, в качеството па Изпълнителен директор, наричано за краткост 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга с грана,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно ..Страните“, а всеки от тях поотделно 

„Страна"*):

на основание чл. 112, ал.6 ог Закона за обществените поръчки (3011) и влязло в сила 
Решение № 11/03.05.2019 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 
определяне на изпълнител на общест вена поръчка с предмет: „Среден (заводски) ремонт до 
350 брои товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози”ЕООД през 2018 
година”, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение 
и при условията на този договор, следнит е услуги:

1. извършване на среден (заводски) ремон т до 30 броя специализирани товарни вагони тим 
„Uacs" (серия 932..) за превоз на цимент, описани пономерно в Приложение № 1-2 ..Пономереп 
списък на 30 бр. товарни вагони тип „Uacs“;

2. извършване па допълнителни дейности на специализираните товарни вагони тип ..Uacs“ 
(серия 932..) за превоз па цимент, съгласно Приложение № 2-2 „Технически изисквания за 
извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент“, 
наричани за краткост „Услугите“.
Чл.2.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с нормативните 
документи (Правилниците и Инструкциите на Възложителя за ремонт на товарни вагони и 
техните възли) и изискванията, посочени в „Технически изисквания за извършване на среден 
(заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент” (Приложение №  2-2). 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4-2) и Ценовото му 
предложение (Приложение № 5-2), представляващи неразделна част от този договор.

(2) ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ подменя негодните резервни части, възли и детайли, констатирани в 
процеса на ремонта, които не подлежат на възстановяване, както и тези, допълнително 
предвидени за смяна в „Технически изисквания за извършване на среден (заводски) рем от на 
товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент“ (Приложение № 2-2 към договора), е нови. за 
които има сертификат за качество и които отговарят на конструктивната документация и 
техническите изисквания, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Отпадналите поради брак рами на талиги и колооси. сс заменят с годни такива, 
осигурени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадналите по време на 
р ем от а части и детайли (годни и негодни) и всякакви друг технологичен скрап, рами на талиги и
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колооси.
Чл.З. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване 
на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в заявлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на договора в срок до 7 (седем) дии от настъпване на 
съответното обстоятелство.

II. СРОК НЛ ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1.4. Договорът влиза в сила в случай на осигурено финансиране и е със срок на действие до 
изпълнение на всички пости от страни ie задължения по договора, но за нс повече от 12 месеца, 
считано от датата на сключването му.
Чл.5. Изпълнението на договора започва, съответно срокът за изпълнение на услугите започва да 
тече, слсд осигуряване на финансиране от оран а  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6. Срокът за изпълнение на услугите, които ще се предоставят за всяка партида вагони тип 
..Vacs'’ (серия 932..) за превоз на цимент е 20 работни дни, считано от датата, удостоверена с 
двустранното подписване на предавателно-приемателния протокол (по образец - Приложение N» 
3-1 към договора);
Чл.7.(1) Подаването на вагоните за предоставяне на услугите ще се извършва на партиди но 10 
вагона тип „Vacs” (серия 932..) за превоз на цимент по писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 
електронната поща или факс. В десетдневен срок от влизането в сила на договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовността си да подаде за ремонт 
специализираните товарни вагони тип „Vacs“ (серия 932..) за превоз на цимент. В срок от 3 (три) 
работни дни от получаване на уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да му отговори. След 
писменото съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща вагоните, като 
го уведомява за отправната гара. от която са изпратени вагоните: броя на изпратените вагони и 
техните номера, последна ревизия на вагоните.

(2) Предаването от Възложителя и приемането от Изпълнителя на всеки вагон за ремонт 
се извършва от комисия с участието на оправомощени представители на двете страни, като за 
целта за всеки вагон се подписва предавателно-приемателен протокол (два броя в оригинал), 
съгласно образец Приложение 3-1, на приемо-предавателна площадка на територията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при извършване на услугите по чл.1 от договора на територията на Р.България;

(3) Предавателно-приемателният протокол за предаването на вагоните за ремонт трябва да 
съдържа: №>, дата, място на предаване и приемане па вагона, членовете на комисията, дата. месец 
и година на последната заводска ревизия, номер на вагон, наименование на завод, иомерата на 
талигите и номерата на колооси те, наличие в предадения за ремонт вагон на колооси с остатъчен 
ресурс, номер на главния въздушен резервоар на ABC и година на производство, и тип на 
буферите.

(4) Транспортните разходи за еднократно придвижване на вагоните ог ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно до пункт, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор в рамките на Република България, са за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При извършване на услугите по чл.1 извън територията па Р.България, 
съгласно ал.2, т.2, транспортните разходи до и от граничната гара на Р.България са за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а извън страната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (когато е приложимо).
Чл.8. Мястото на изпълнение на договора с с. Самуил, обл. Разград, ул. „Димитър Благ оев*" № 1А 
(на територията на завода-изпълнител).

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Ч.1.9.(1) За предоставяне на услугите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! заплаша на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение в размер, определен на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ в 
ценовото му предложение, като стойността на договора е в размер на 894 000.00 лв. (осемстотин 
деветдесет и четири хиляди лв. и 0,00 ст.) без ДДС или 1 072 800,00 лв. (един милион 
седемдесет и две хиляди и осемстотин лв. и 0,00 ст.) с ДДС (наричана по-нататък „Стойността
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па Договора”), съгласно Ценового предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение 
№ 5-3.

(2) В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
услугите но чл.1 от договора, целите на всички резервни части, възли и детайли, които се сменят 
по време на ремонта, съгласно нормативните документи (Правилниците и Инструкциите на 
Възложителя за ремонт на товарни вагони и техните възли) и „Технически изисквания за 
извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент“ 
(Приложение № 2-2) и всички разходи в съотвстстие с Техническото предложение (Приложение 
№ 4-2), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цените, свързани с изпълнението на услугите, са фиксирани за времето на изпълнение 
на договора и не подлежат на промяна освен в случаите, изрично уговорени в юзи договор и в 
съотвстс I вие с разпоредбите на 3011.
ЧлЛ 0.(1) Всяко плащане по този договор се извършва въз основа на следните документи :

1. Предавателно-приемателен протокол (по образец -  Приложение X» 3-1 към договора) за 
предаване за ремонт на съответната партида вагони тип „Uacs" (серия 932..) за превоз на цимент, 
подписан от оправомошени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. при съответно 
спазване па разпоредбите на Раздел И (Срок на договора. Срок и място на изпълнение) от 
договора;

2. Приемателно-предавателен протокол (по образец Приложение № 3-2 към договора) за 
приемане на услут и те, извършени за съответната партида вагони тип „Uacs’* (серия 932..) за 
превоз на цимент, подписан от оправомошени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
при съответно спазване па разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнениет) 
от договора;

3. Оригинал па документите, посочени в Приложение № 3 от договора;
4. Оригинална фактура за дължимата сума за изпълнение на услугите за съответната

партида вагони тип „Uacs" (серия 932..) за превоз па цимент, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на името на "ЬДЖ - Товарни превози“ ЕООД с адрес: ip. 
София. п.к. 1080 ул. ’’Иван Вазов" № 3 с МОЛ -  инж. Любомир Илиев. Фактурата,
освен задължителните реквизити да съдържа следните данни: JS1* на договора за услуга и предмет 
на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 дни, 
с.тсд получаването на фактура на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ, при спазване на условията по ал.1.
Чл. 11.(1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал.1 в срок от 3 При) дни. считано от момента на промяната. В случай че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, чс плащанията са 
надлежно извършени.

(3) Когато за чаена от услугите, която сс изпълнява от подизпълнител, изпълнението 
може да бъде предадено отделно oi изпълнението на останали ie услуги, подизпълнителят 
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част or услугите за 
съответната дейност, заедно с искане за плащане па гази част пряко на подизпълнителя (когато е 
приложимо).

(4) ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите за 
плащане на подизпълнителя за извършената от него дейност, в срок до 15 (петнадесет) дни от 
получаването им. заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част 
от тях като недължими (когато е приложимо).

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! приема изпълнението на частта от услугите, при съответно спазване 
на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) oi договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от предоставянето на 
документите по ал.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато 
искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..ТРАКЦИЯ ’ АД.
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за отказа (когато е приложимо). заличено  в на о с  нова ние 
ил.72 от Д О П К  

____________________________j
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Ч.л. 12.(1) При подписването на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение н размер па 5% (пет па сто) от стойността на договора без ДДС. а именно 
44 700.00 лв. (четиридесет и четири хиляди и седемстотин лв. и 0,00 ст.). под формата на банкова 
гаранция.

(2) „Гаранцията за изпълнение“ служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Ч.т.13. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична с\ма. ехмата сс внася па 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

. тичуляр: ..ЬДЖ-Товарни превози” ЕООД.
Чл. 14.(1) Когато като гаранция за изпълнение сс представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, да съдържа задължение 
на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от възложителя, декларираш, 
че е налице неизпълнение па задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на 
гаранция та за изпълнение на договора, без да е необходимо възложи телят да обосновава и 
доказва претенцията си;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) 
дни, като при необходимост срокъз на валидност на банковата гаранция се удължава или сс 
издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при наличието на основание за това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.1.15.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с посочен като трето ползващо се лице 
(бенефициент), като уговорката в полза па третото лице да е неотменяема, и която да отговаря 
на следните изисквания: да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, да съдържа задължение на застрахова теля - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане оч възложителя, декларираш, чс е налице неизпълнение на 
задължение на изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение на 
договора, без да е необходимо възложителят да обосновава и доказва претенцияia си и да бъде 
със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни, като при 
необходимост срокът па валидност на застраховката се удължава или се издава нова.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок. са за сметка па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4л.16.(1 ВЪЗЛОЖИ ГЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 
след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на услугите в пълен 
размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да с 
сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, к а т о  следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл.11. ал.1 от договора;
2. когато с във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато с във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полицадастрахователния сертификат па представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от 
него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава оч ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора с възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът с отнесен за решаване пред съд. При решаване на
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спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гой може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИ'ТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да сс удовлетвори от 
гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения 
но договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е 
задължение па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение,
Ил. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 30 
(тридесет) работни дни след датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на 
това основание;

2. при пълно неизпълнение и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ па това 
основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.
4.1.19. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за 
изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение 
в по-голям размер.
Чл.20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договоръ! 
продължава да е в сила. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) работни дни да 
допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.12 от договора.
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. НРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.9-11 от 
договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение па 
задълженията по този договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 
пряко свързани или необходими за изпълнение на договора;
4.1.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя услугите, спазвайки изискванията в нормативните документи и 
изискванията, посочени в „Технически изисквания за извършвано на среден (заводски) ремонт на 
товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент" (Приложение .Чу 2-2), Техническото предложение 
па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4-2) и Ценовото му предложение (Приложение .Чу 5-2), и да 
изпълнява задълженията си по гози договор в уговорените срокове и качествено;

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите но чл. 10. ал.1 от договора:
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им. като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
чл. 45 от договора:

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
заявлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в 3 0 П/ да 
възложи съответна част от услугите па подизпълнителите, посочени в заявлението на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

6. да сключи Д01 овор/договори за подизпьлненис с посочените в заявлението му 
подизпълнител.'и в срок ог 7 (седем) работни дни от сключване на настоящия договор. В срок до 
3 (три) работни дни от сключването на договор за подизпълнеиие или на допълнително
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споразумение за замяна на посочен в заявлението подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно е доказателства, че са 
изпълнени условията по чл.бб, аз.2 и 11 от ЗОП (ако е пргиожимо);

7. да осигури установените по време на ремонта каго негодни за възстановяване части, с 
изключение на рами за талиги и колооси;

8. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за предаване на ремонтираните 
вагони тип ..Uacs" (серия 932..) за превоз па цимент, най-късно в срок до 3 (зри) работни дни 
преди изтичане па срока по чл.4 от доювора;

9. да допуска по всяко време в рамки те на работното време без предварително съгласуване 
представители на “ЬДЖ -  Товарни превози" ЕООД за извършване па проверка по качеството па 
извършване па услугите и спазване на нормативните документи (Правилниците и Инструкциите 
на Възложителя за ремонт на товарни вагони и техните възли) и „Технически изисквания за 
извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент“ 
(Приложение .№ 2-2);

10. да извърши на всички колооси пълно освидетелстване и пълна ревизия на буксовитс 
възли, съгласно Правилника за среден ремонт на товарни вагони. Инструкция за колооси на 
вагоните и Инструкция за вагонните лагери;

11. да осигури за всички въздушни резервоари извършване па периодичен преглед от 
представител на дирекция „ЬТНУК" (Безопасност, технически надзор и управление при кризи) 
към МТИТС.

12. да представи документи в т.ч. сертификати за качество, доказващи съответствието на 
вложените в ремонта части, елементи и материали с посочените стандарти и одобрените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания и конструктивна документация.

13. да върне па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негодните резервни части, неподлежащи на 
възстановяване, бракувани колела и оси (описани пономерно), рами на негодни талиги (описани 
пономерно). как го и колооси с ресурс на колелата (описани пономерно), гегличпо отбиначните 
съоръжения, резервните части и детайли (годни и негодни), подменени по време на ремонта 
съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всякакъв друг технологичен скрап, в това число 
отпадналата по време на ремонта ламарина, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава услугите в уговорения срок. количество и качество:
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска 

и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на договора, или да извършва 
проверки, при необходимост и на мястото па изпълнение на договора, но без с това да пречи на 
изпълнението:

3. да поиска преработване и/или допълване на изпълнението в определен от него срок. 
като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан ог ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срок и е изпяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на 
изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното /в 
случай, чс констатираните недост атъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в 
рамките на срока за изпълнение по договора/;

5. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи договор и да му предостави договор за 
подизпълнение с посочените в заявлението му подизпълнители.
4.1.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на услугите за всяка една партида специализирани товарни 
вагони тип „Uacs" (серия 932..) за превоз на цимент , когато отговаря на договореното, но реда и 
при условията па т ози договор:

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени 
в този договор:

3. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с чл.45 от 
договора;
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4. да оказва съдействие па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка е изпълнението на този договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

5. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузата па чл. 16 от договора:

6. да осигури оиравомощените лица мри предаването и приемането на вагоните за и от 
ремонт, като се съставят протоколи по образец, съгласно Приложение №  3-1 и Приложение № 3- 
2 от договора.

7. да осигури липсващите части, да подава вагоните почис!ени и в съответствие със 
състоянието им, посочено в предавателно-приемателен протокол - Приложение № 3-1, 
неразделна част от договора.

8. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рами на талиги и колооси при доказана необходимост от 
замяна поради брак, в срок до 1 месец след уведомлението по реда на чл.26. раздел VI от 
договора и съставянето на констативния протокол към нриемателно-предавагелен протокол 
(Приложение № 3-3 към договора), който срок следва да бъде съобразен със срока за възлагане 
предмета на обществената поръчка и не може да бъде използван от страните за удължаване 
срока па действие на договора.

9. да осигури за своя сметка технически паспорти на товарни вагони тип „Uacs" (серия 
932..) за превоз на цимент.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява но електронната поша/факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността 
за предаване на ремонтираните вагони тип ..I Jacs" (серия 932..) за превоз на цимент, най-късно в 
срок до 3 (три) работ ни дни преди изтичане на срока но чл.6 от договора. При необходимост от 
замяна на отпадналите поради брак рами на талиги или колооси. с годни такива, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с което срока по чл.6 от договора спира да тече 
до осигуряването им от страна па ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, спазвайки реда на чл.7, ал.4 от договора. 
Чд.27.(1) Предаването на изпълнението на услугите за всяка една партида ремонтирани вагони 
тип ,.Uacs*‘ (серия 932..) за превоз на цимент ведно с техническата документация от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва от комисия с участието на оправомощени 
представители на двете страни, па приемо-предавателна площадка на територията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при извършване на услугите по чл.1 от договора на територията на Р.България;

(2) Предаването па всеки ремонтиран вагон се документира с приемателно-предавателен 
протокол (по образец - Приложение № 3-2 към договора), който се подписва от членовете на 
комисията в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от страните, след предоставяне на 
документите, посочени в Приложение №  3 от договора.

(3) Приемателно-предавателен пят протокол по предходната алинея трябва да съдържа: №. 
дата. място на предаване и приемане на вагона от ремонт, комисия, типа. серията и номера на 
вагона, наименование на завод, номерата на талигите и номерата на колооси ie, номер на главния 
въздушен резервоар на ABC и година на производство, и тип па буферите.
Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отпадналите по време на ремонта на всички 
вагони части и детайли (годни и негодни) и всякакъв друг технологичен скрап, рами на талиги и 
колооси, като предварително съгласува с него времето и ремонтното поделение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за връщането. Същите се описват в приемателно-предавателен протокол в два 
оригинални екземпляра (по образец - Приложение № 3-3 към договора). Транспортните разходи 
до посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негово ремонтно поделение, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ч.т.29. Гаранционните срокове са съобразно нормативните документи (Правилниците, 
Инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ремонт на товарни вагони и техните възли) и „Технически 
изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uses за превоз на 
цимент** (11риложенис № 2-2 към договора).

VII. ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.30.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени пряко 
или косвено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или грети лица в резултат от извършените услуги по чл.1 от

7



договора. В случай на лошо извършени услуги, в резултат на които има пострадали хора, 
обезщетенията, които им се дължат, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Рискът от погиването и повреждането на вагоните - умишлено или случайно, 
преминава от Възложителя на Изпълнителя с подписването на предавателно-приемателен 
протокол (Приложение № 3-1 към договора) по чл.7. ал.2 от договора.

(3) Рекламации за скрити недостатъци или отклонения от техническите изисквания, 
посочени в нормативни те докумен ти и в Приложение № 2-2 към договора, сс предявяват писмено 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на гаранционните срокове. В срок до 5 (пет) работни дни, след 
писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за 
цсл1а се изготвя рекламационен протокол, в който се описва повредата, отговорния т за повредата 
и начинът на отстраняване па повредата. В случай на неявяване на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рекламациите се правят с ак« на независим орган.

(4) Рекламираните вагони се ремонтират в срок от 30 (тридесет) р аб о ти  дни. считано от 
датата на рскламаниоиния протокол или акта на независимия орган. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
отстранява за своя сметка скрити дефекти, появили се в i аранциопите срокове, предвидени в 
нормативниге документи (Правилниците и Инструкциите за ремонт на товарни ватни  и техните 
възли) и в „Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони 
тип Vacs за превоз на цимент" (Приложение № 2-2 към договора), като заплаща транспортните 
разходи и превозните разноски, направени при тези действия.

(5) При невъзможност за ремонт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и постигнато съгласие, 
ВЪЗЛОЖИ ТЕЛЯТ отстранява повреда!а за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като гаранционният срок 
сс удължава с времето па ремонта.

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.31. При просрочване изпълнението па задълженията по този договор, неизправната страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на 
неизпълнението за всеки ден забава, но нс повече от 10 % (десет на сто) от стойността на 
договора.
Чл.32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на услугите на 
конкретен вагон или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
нормативните документи и в изискванията в „Технически изисквания за извършване на среден 
(заводски) ремонт на товарни вагони тип IJacs за превоз на цимент’* (Приложение № 2-2 към 
договора), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 
качествено услугите за съответния вагон, без да дължи допълнително възнафаждение за гова. В 
случай, че и повторното изпълнение па услугата с некачествено. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
4.1.33. При разваляне па договора поради виновно неизпълнение на някоя от страни те, виновната 
страна дължи неустойка в размер па 10% (десет на сто) от стойността на договора.
4.4.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор неустойка чрез 
задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 
4.11.35. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на 
изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в ло-голям размер, съгласно приложимото право.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.36.(1) Този договор се прекрат ява:

1. с изтичане па срока по чл.4 от договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без правоприсметво. по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице с установено;

5. при условията по чл. 5. ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
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(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без писмено предизвестие:
- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа но изпълнение на договора в срок до 30 (тридесет) 

работни дни след датата на влизането му в сила;
- при пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация. 

Чл.37. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено 
задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл.87 и сл. от 
Закона за задълженията и дог оворите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 
страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не 
се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса па 
изправната страна.
Чл.38. Всяка от страните може да прекрати договора слсд изтичане на тримесечен срок от 
сключването му. ако в този срок не е осиг урено финансиране, чрез писмено уведомление до 
друг ата страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.
Чл.39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ! прекратява договора в случаите по чл.118. ал.1 от ЗОП, без да дължи 
обезщетение па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването па договора вреди, освен ако 
прекратяването е на основание чл.118. ал.1. т. 1 от ЗОП.
Чл.40. Във всички случаи па прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо 
лице -  страна по договора без иравоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ'!' и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички докум ент, изготвени от него в изпълнение на 

договора до датат а на прекратяването и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка е предмета на дог овора. 
Чл.41. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ"!' е длъжен да заплати па 
ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.
X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него 
понятия имат значението, дадено им в 3011. съответно в легалните дефиниции в Допълнителните 
разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според значението, което им се 
придава в основниге разпоредби па ЗОП.

(2) При прот иворечие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора 
и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора.

Чл.43. При изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители с длъжен 
[са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на договора, и в частност, всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колект ивни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Чл.44.(1) Всяка от страните но договора сс задължават да не разкриват пред трети страни 
информацията, във връзка с изпълнението на договора (,.конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с 
ремонтната дейност и техническите процеси. Не сс смята за конфиденциална информацията, 
касаеща стойността и предмета на гози договор, е оглед бъдешо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение па случаите, посочени в ал.З, конфиденциална информация може да
9



бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това 
съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията с станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор 
от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата па закон, приложим спрямо която и да с от 
страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 
и съответ ната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата страна по договора.

(4) Задълженията по тачи клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети ог нея 
физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези 
задължения от ст рана на такива лица.

Задълженията, свързани е неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила 
и слсд прекрат яване на дог овора на какво m и да е основание.
Чл.45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, 
предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 
забавено.
Чл.46. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи отточи договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора 
и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 
11 ри ложи мото 11 ра во.
Чл.47. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 
3011.
Чл.48.(1) Никоя от страните но този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила" има значението на гова 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да сс позовава на непреодолима сила страна, кояго е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила. с 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до седем дни от 
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 
възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяванс се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докаго трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 1ях 
насрещни задължения сс спира.
Чл.49. В случай, че някоя от клаузите па този договор с недействителна или неприложима, гова 
пс засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза сс заместват от 
повелителна правна норма, ако има такава.
Чл.50.(1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор сс извършва! в писмена 
форма и могат да сс предават лично или чрез препоръчано писмо, но куриер, по факс. електронна 
поща.

(2) За пелите на този договор данните и лицата за контакт па страните са. както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес за кореспонденция: ..БДЖ Товарни превози'* ЕООД, ул.

. отдел ..Експлоатация на товарни вагони“, тел.
; за контакт: Емил Танев;

Зали чено  на о см о в а м ж  чл.1 ,
ал.1 o r  33/1,0, във  вр ъ зка  с

ч л ^ й а .а л З  о т З О П

..Иван Вазов“ №  3, за дирекция ..Експлоатация"
e-mail: лице

10



З а л и ч е н о  на о сн о ва н и е  чл.1„ 
ал.1 o r  23/1Д ,  във  вр ъака  с 

ч л 2 € а  ал .З  o r  ЗОП

2. За ИЗПЪЛНИ'ТЕЛЯ: адрес за кореспонденция: с. Самуил 7454, обл. Разград, ул.
..Димитър Благ оев“ № 1 A, GSM: 
инж. Румен Марков.

(3) За дата на уведомлението се счита:

e-mail: лине за контакт:

1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението:
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по

куриер:
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горс адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация 
и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от 
настъпване ма промяната. При неизпълнение па това задължение всяко уведомление ще се счита 
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока 
на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се 
задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването й в 
съответния регистър.
Чл.51. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство.
Чл.52. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недсйсiвителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му 
към нововъзникпали обстоятелства, щс се уреждат между страните чрез преговори, а при 
непостиганс на съгласие-спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.
Чл.53. Този договор се състои ог 11 (единадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра по един за всяка от страни ге.

Към готи договор сс прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
1. Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони тип „Uacs“ -  Приложение № 1 -2;
2. Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип 

Uacs за превоз на цимент -  Приложение № 2-2;
3. Документи, които изпълнителят следва да представи на възложителя преди подписване на 

приемателно-предавателен протокол за всеки ремонтиран вагон -  Приложение № 3:
4. Предавателен -  приемателен протокол -  Приложение № 3-1;
5. Приемателно-предавателен протокол за ремонтиран вагон -  Приложение 3-2;
6. Приемателно-предавателен протокол за отпаднали по време на ремонт части, възли и 

материали -  Приложение № 3-3;
7 . Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 4-2;
8 . Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 5-2:_____________

>

ВЪЗЛОЖИТЕ

инж. Любоми
Управител

З а л и ч е н о  ил о сн о ва н и еч л .1 , 
ал.1 о г З З Л Д , във  връака  с 

ч л .З€а , а л 2  o r  ЗОП

па  .. БДЖ—ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

З а л и ч е н о  н а о сн о в а и и с  чл . 
ал.1 o r  32/1Д . въ в  в р ъ зк а с  

чл .Зб а , а л З  o r  ЗО П

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Стефан I Гердев
Изпъ:т ител ен <) и ректор 
па „ ТРАКЦИЯ" АД

l  I\! спи £  i M f f y x v y f  t& HAto& r-b р е л  Р  3 2 9 11



п ъ л н о м о щ н о

Подписаният ЛЮ БОМ ИР < ИЛИЕВ, ЕГН [_ В  л.к. № Щ , изд.па
г. <уг в качеството ми на УПРАВИТЕЛ па ..БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ”

ЕООД, БИК 175403856. със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, ул.”Иван 
Вазов” № 3 З а л и ч е н о  на о сн о ва н и еч л .1 , 

ал.1 о г З З Л Д . пьо в р ь а к а с  
ч л З б а , а л З  o r  ЗО П УПЪЛНОМОЩАВАМ:

АНГЕЛ .  ~ ............ .. СТОЯНОВ, ЕГН Ш лична карта № l  издадена на
от на длъжност ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕКСПЛОАТАЦИЯ” при

'БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД със следните права:

1. Да ме представлява в качеството ми на УПРАВИТЕЛ на „БДЖ -  'Товарни превози” ЕООД, като 
осъществява оперативно-управленската дейност на дружеството, в това число:

1. да организира дейността на дружеството, свързана е административната работа и оперативната 
дейност, отнасяща се до транспортните услуги за превоз на товари, поддръжка и ремонт на 
железопътни возила,

2. да изисква информация, данни и справки от всички служители на дружеството във връзка е 
осъществяваната административна дейност; извършваните транспортни услуги и техническото 
състояние на подвижния жп състав:

3. да дава разпореждания във връзка е организацията на административната дейност, както и във 
връзка е транспортните услуги, извършвани от дружеството и техническото състояние на подвижния 
жп състав;

4. да разрешава от мое име платен годишен отпуск на работниците/служителите па основание 
чл.155 и чл.156 от КТ;

5. да одобрява искания за изразходване на финансови средства, съгласно вътрешните правила в 
дружеството;

6. да издава заповеди за командироване на работници/служители на дружеството;
7. да подписва изходяща от дружеството кореспонденция, включително за предоставяне на 

документи и информация.

JI. Да ме представлява, на основание чл.7, ал.2 от ЗОП, в качеството ми па ВЪЗЛОЖИТЕЛ по 
ЗОП и УПРАВИТЕЛ на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД със следните права:

1. Да сключи от името и за сметка на дружеството договори за възлагане изпълнението на 
обществени поръчки, да подпише заповеди за следене на изпълнението им и документи, свързани с 
подаване на информация към Агенцията за обществени ге поръчки, както следва:

П

1.2. Договор е предмет .‘„Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на 
„БДЖ - Товарни превози”ЕООД през 2018 година”, обособена позиция № 2 „Среден (заводски) 
ремонт до 30 броя специализирали товарни вагона тип „Uacs” (серия 932..) за превоз на цимент”;

1



2. От мое име, в качеството ми на Възложител по 3 0 П и Управител на „БДЖ-Товарни превози’ 
ЕООД. да подпише следните документи:

Пълномощното се издава на основание на чл. 10 от Договора за възлагане на управлението на “БДЖ - 
Товарни превози’- ЕООД на Любомир Илиев и на основание чл.7, ал.2 от ЗОП, поради
невъзможността на управителя да изпълнява задълженият си по управление на “БДЖ - Товарни 
превози-’ ЕООД и е валидно за периода от 00:00 часа на 05.08.2019 г. до 00:00 часа на 10.08.2019 г.

З а л и ч е н о  на о сн ован м сч л .1 „ 
дл.1 o r  33/1Д. във  връак-з с  

ч л .3 6з , ал .3  o r  ЗО П

З а л и ч е н о  н а о о о о з в ж  чл.1„ 
ал.1 o r 33/1Д ,  въ в  в р ъ а ка с  

ч л .3 6а ,а л .3  o r  ЗО П

На 02.08.2019 г„ НАДЕЖДА ДИМОВА, нотариус е район PC София с per. № 329 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписа върху този документ, положен от: ЛЮБОМИР
ИЛИЕВ, ЕГН Я  . АДРЕС: СОФИЯ, Упълномощител - в качеството му на управител на
"БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД, със-седалиЩел град София
Per. № 4573 в.

I о !\
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-2

ОДОБРЯВАМ:

З а л и ч е н о  на о сн о ва  ние чл .1 , 
ал.1 о т  33/1Д . въ в  вр ъ з  к а е  

ч л .З б а .а л .3  о г З О П

ИНЖ. АНГЕЛ СТОЯНОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ЕКСПЛОАТАЦИЯ"

Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони т и п  "Uacs",

№  п о  

р е д
№  н а  в а г о н а Р е в и з и я М е с т о п о л о ж е н и е Р е с у р с

1 315293261360 04.10.2005 Свищов 0
2 315293263234 03.01.2007 Дупница 0
3 315293264075 27.3.2015+Зм Синдеп разпределително 0
4 315293263309 05.04.2012 в експлоатация 4
5 315293262533 30.05.2012 в експлоатация 4
6 825293261798 25.06.2012 в експлоатация 0
7 315293261832 25.06.2012 в експлоатация 4
8 315293260107 29.06.2012 в експлоатация 4
9 315293260412 29.06.2012 в експлоатация 4

10 315293263283 03.07.2012 в експлоатация 4
11 315293263812 03.07.2012 в експлоатация 4
12 315293261550 06.07.2012 в експлоатация А
13 315293262491 10.07.2012 в експлоатация 4
14 815293263910 10.07.2012 в експлоатация 4
15 315293260727 12.07.2012 в експлоатация 4
16 315293263960 12.07.2012 в експлоатация 4
17 315293261675 17.07.2012 е експлоатация 4
18 315293263028 20.07.2012 в експлоатация 4
19 315293261287 24.07.2012 в експлоатация 4
20 315293263473 24.07.2012 в експлоатация 4
21 315293261584 27.07.2012 в експлоатация 4
22 315293261923 27.07.2012 в експлоатация 4
23 315293262236 02.08.2012 в експлоатация 4
24 315293262327 02.08.2012 в експлоатация 4
25 315293263119 02.08.2012 е експлоатация 4
26 315293263168 02.08.2012 в експлоатация 4
27 315293261303 07.08.2012 в експлоатация 4
28 315293261436 07.08.2012 в експлоатация 4
29 315293261659 10.08.2012 е експлоатация 4
30 315293262806 10.08.2012 в експлоатация 4

изготви/^___
инж, Кр. Kocmadiinw;
гл .експерт "ЕТВ"

З а л и ч е н о  ма о сн о ва н и е  чл.1„ 
ал.1 о г З З Л Д , във вр ъ зка  с 

чл-Збд. ал .З  о г З О П

З а л и ч е н о  на о сн о ва н и е  чл .1 , 
ал. 1 ог5Й/1Д . във вр ъ зка  с 

ч л З б а . ал.3 о г З О П

рТ*'



приложение 2

В R G D
BUREAU V tf llT A SCem1i£»ir6»

"Б Д Ж  -  ТО В А Р Н И  П Р Е В О З И " Е О О Д
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

р  U s  tifciOB’ Л У  , гр СофН- t i  
тел -35» 2 Р-.14^05 /
4 -л : -3 .\С 2 Р $ ? ? Р  ЕЗ

ояс /2 .

ОДОБРЯВА^ о сн овани е  чл .1 , 
а ръдкд с

чл.36а„"а'л.3 o r  ЗО П

ИНЖ.ЛЮБМШР ИЛИЕВ
УПРАВИ;£Е/1 НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

«w.txlz.Iis 
biz.-a.-geitt-lz bz

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs
зя превоз на цимент

Настоящите технически изисквания определят техническите условия за извършване 
на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за превоз на цимент.

Средният (заводски) ремонт на вагоните се извършва при спазване на настоящите 
Технически изисквания и изискванията в следните документи;

1. Правилник за среден ремонт на товарни вагони;
2. Правилник за капитален ремонт на товарни вагони;
3. Правилник за ремонт и изпитване на спирачните системи на подвижния жн 

състав на БДЖ (ПРИССПС);
4. Инструкция за поддържане и ремонт на талига за товарни вагони БТ-6;
5. Инструкция за колооси на вагоните;
6. Инструкция за вагонни лагери;
7. Инструкция за преглед, ремонт и изпитване на теглнчните съоръжения на 

вагоните.
8. Единен договор за използване па товарните вагони AVV (GCU);
При заводския ремонт на нагоните, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се придържа към 

конструктивната документация на завода производител и техническите изисквания на 
ЪДЖ -  Товарни превози” ЕООД.

Е ОБШИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. КОЛООСИ

На колоосите, да се извършва пълно освидетелстване и пълна ревизия на буксовите 
възли, съгласно „Правилник за среден ремонт на товарни вагони*’, „Инструкция за колооси 
на вагоните’* и „Инструкция за вагонни лагери’* на „БДЖ-ТП” ЕООД. Отпадналите поради 
установен дефект колооси се заменят с годни такива от „БДЖ-ТП” ЕООД.

Гаранционен срок на колоосите -  2 години
Гаранционен срок на буксовите възли -  3 години

1.2. ТАЛИГИ

Талигите на вагоните се ремонтират съгласно Правилник за среден ремонт на 
товарни вагони. . /

З а л и ч е н о  на о с н о в а н а  чл.1„
ДЛ. 1 o r  33/1Д, във вр ьака  с

чл .3€д . лл.З о г З О П
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След предварително почистване (дробеструене) па талигите се извършва ремонт, 
съгласно Инструкция за подържане и ремонт на талига за товарни вагони БТ-6. като 
допълнително се подменят с лови, отговарящи на актуалните технически изисквания на 
Възложителя части, както следва:

• Всички обици и цаифи по талигата;
• Всички твърди плъзгалки на талигите;
• Всички притискачи и втулки за притискани;
• Всички вложки на долните централни лагери;
• Всички манганови планки на буксите и буксовите челюсти.

Гаранционен срок -  2 г олини.

1.3. РАМА

На рамата, след предварително почистване чрез пясъкоструене, се извършва 
ремонт, съгласно Правилник за капитален ремонт на товарни ваюни.

Гаранционен срок -  4 години.

1.4. ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ

Външното обрудване на вагона се ремонтира съгласно UIC, а именно:
• Сигналните стийки съгласно U1C 532.
• Маневрени стъпала и ръкохватки, разположени съгласно U1C 535-2.
• Фериботни куки, съгласно 1ЛС 535-2.
• Етикетните касети, съгласно UIC 575.

1.5. ТЕГЛИЧНО-ОТБИВАЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Ремонтът и изпитанията на тегличиите съоръжения се извършват, съгласно 
Правилник за среден ремонт на товарни вагони и Инструкция за преглед, ремонт и 
изпитване на тегличиите съоръжения на вагоните, като сс подменят с нови всички 
металогумеии пакети.

Ремонтът и изпитанията на отбивачнитс съоръжения сс извършват, съгласно 
Правилник за среден ремонт на товарни вагони, като се подменят с нови всички 
металогумеии пакети.

За монтираните съоръжения и техните компонент и, да сс предоставят на 
Възложителя документи за съответствие с посочените изисквания и отделни 
спецификации за доставка на изделията и еластичните системи (техническа документация, 
включваща чертежи на изделията и еластичните системи, сертификати на използваните 
материали).

1.6. АВТОМАТИЧНА СПИРАЧКА ТИП KE-GP

Ремонтът и изпитанията се извършват, съгласно Правилник за ремонт и изпитване 
на спирачните системи на подвижния жп състав на БДЖ. като допълнително се извърши 
следното:

• Ма всички въздушни резервоари да сс извърши периодичен преглед от 
представи тел на дирекция „БТНУК" към МТИТС.

• Маншетите на спирачните цилиндри трябва да се подменят с нови, 
отговарящи на техническите условия на Възложителя;

• Па всички ремонтирани вагони трябва да има разхлабително устройство и 
устройство за включване/изолираис на спирачката от двете страни на ваг она 
(на страничните греди на рамата на вагона) по документация, одобрена от/ 
„БДЖ-Товарни превози'' ЕООД;
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• Табелите на товарообръща телите и ръкохватките трябва да бъдат стандартни 
и лети;

♦ При ремонт на ЛСС на талигите и спирачната система към коша на вагона да 
се извърши:

- Подмяна на всички втулки и болтове на шарнирните съединения с нови, 
отговарящи на техническите спецификации на „БДЖ -  Товарни превози” 
КООД за изработка и доставка на втулки и болтове за ЛСС;

- Контрол на всички триъгълни валове и при необходимост да сс извърши
корекция за осигуряване на размера: 1428-2 мм;

- На всяка ремонтирана талига (БТ-6) се контролира и нанася в протокол, 
разстоянието от оста на централния лагер до ухото на вертикалния балансер, 
свързващ талигата с тегличннтс щанги към ЛСС на вагона. Разстоянието се 
измерва при нови колооси и калодки (допрени калодки) и трябва да 
съответства на размера посочен в конструктивната документация (чертеж М* 
125 901 06 на ЖПЗ-София) -  993*;£ мм;

- При ремонта на ЛСС и приемателните изпитания на спирачката на всеки
вагон задължително се контролира резерва на вретеното на регулатора на 
ЛСС. т.с. разстоянието от контролната резка до края на кожуха на вретеното 
и следва да с в допустимите фаници;

• Челните въздухоспирателни кранове трябва да са с единична ръкохватка, 
фиксираща се в двете крайни положения “отворено" -  “затворено”, чрез 
външна пружина (в съответствие с рази. № 66-00-V1-26/03.02.2004 г. на 
Изпълнителния Директор на „БДЖ” ЕАД);

• Всички гумени и металогуменн резервни части, трябва да бъдат годни за 
употреба и с валиден срок на годност, съгласно изискванията на т. 4.2 на 
ПРИССПС. Всички части с изтекъл срок на годност се заменят с нови, 
съответстващи на изискванията в ПРИССПС.

• Клиновете за калодки трябва да съответстват на изискванията в техническа 
спецификация ТО-ТС-03.09.04-2014/01 на „Холдинг БДЖ" ЕАД.

2. БОИ И НАДПИСИ

На вагоните се извършва цялостно боядисване с АЕЛ бои и шаблониране, съгласно 
чертежи за бои, надписи и знаци, съобразени с изискванията на AVV (GCU) и одобрени от 
Възложителя.

Преди боядисване на вагоните задължително се извършват следните подготвителни 
действия: почистване (дробссгруене) и грундиране.

Дебелината на покритието трябва да е минимум 80 р

3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1. РЕЗЕРВОАР И ОБОРУДВАНЕ
Па вагоните се извършва ревизия и рсм от на резервоарите и прилежащото им 

оборудване, съгласно правилника за среден ремонт, като асрирашите инсталации се 
ремонтират и възстановяват.

3.2. ИЗПИТАНИЯ
На всички вагони да сс извършат периодични прегледи на резервоарите, като 

съоръжения, работещи временно под налягане от представител на дирекция „ЬГНУК" към
мтитс.

4. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТА НА ВАГОНИТЕ

Зали чено  ма о сн ован и е  чл .1 ,
ал.1 o r  33/1Д . във  връак-з с

чл .3 6з , лл .3  o r  ЗО П



приложение z

4.1. Установените като негодни за възстановяване части по време на ремонта, е 
изключение на рами на талиги и колоосн, се осигуряват от Изпълнителя;

4.2. Негодни резервни части, неподлежащи на възстановяване, бракувани колела и 
оси (описани пономерно), рами от негодни талиги (описани полимерно), как го в 
колоосн е ресурс на колелата, гегличио отбивачнитс съоръжения, подменени по 
време на ремонта, резервни части и детайли, иодменени съгласно настоящите 
изисквания и всякакъв друг технологичен екран остават собственост па 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и следва да бъдат върнати на посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
ремонтно поделение.

4.3.0тпадналите по време на ремонта части и детайли (годни и негодни) и всякакъв 
друг технологичен скрап се описват в приемателно -  предавателен протокол за 
всеки вагон поотделно.

4.4.3а всички резервни части, вложени в ремонта сс представят документи 
доказващи съответствието им с изискванията на Възложителя и посочените 
стандарти.

5. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава гаранция на всички извършени ремонтни работи, съгласно 
настоящите изисквания.

■
З а л и ч е н о  м ло сн ован и е  чл .1 , 

ал.1 о г З З Л Д . в ъ в  връв к а е  
чл .Зб а , ал .3  о г З О П

Съгласувал:
ннж. Ангел Стоянов ^
Директор на дирекция Екси шатация

З али ч ен о  на о сн овани е  чл .1 . 
ал.1 о г З З Л Д  във връак-а с  

ч л .3 €а , лл.3  о г З О ПИзготвил 
инж. Красимир Костадинов
гл. експерт, ЕТВ

\  '

З а л и ч е н о  на о сн овани е  чл .1 ,
ал.1 о г З З Л Д  във в р ъ а кл е  

чл-Зйз, ал.3 о г З О П
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ДОКУМЕНТИ,
конто Изпълнителя следва да предостави на Възложителя 

преди подписване на приемателно-предавателния протокол 
за всеки ремонтиран вагон

1 .Протокол за контролни измервания на височина на буферите и плъзгалките -  
по образец на Възложителя;

2. Размерна схема на рама не талига -  по образец на Възложителя ;
3. Протохол за оразмеряване на колоосн, букси и лагери -  по образец на 

Възложителя;
4. Протокол за ултразвуков безразрушителен контрол на теглнчни съоръжения -  

по образец на Възложителя ;
5. Протокол за контролни измервания и изпитване на теглично-отбивачни 

съоръжения -  по образец на Възложителя;
6. Протокол за ултразвуков безразрушителен контрол на осите на колоосите -  по 

образец на Възложителя;
7. Протокол за изпитване на автоматична спирачка тип K.E-GP -  по образец на 

Възложителя;
Б.Протокол за извършена дебслометрия н технически преглед на резервоар за 

въздух /от спирачната с-ма на ЛЖПС/, монтиран на вагон -  по образец не Възложителя;
9.Размерна схема на колоосите -  по образец на Възложителя;
ГО.Ремонтна карта в оригинал, с мокър печат на завода извършил ремонта -  по 

образец на Възложителя;
11 .Сертификати за качество на резервните части, възли и материали вложени 

при извършване ма ремонта -  по образец съгласно системата на управление на 
качеството на Изпълнителя;

!2.Чергежя н при необходимост инструкции за монтаж, демонтаж и ремонт за 
новомонтираните съоръжения и техните компоненти, копия заверени от изпълнителя;



Приложение 3-1

№ ......................................

ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Д нес........................., е.................................................... на основание договор...........................
се събра комисия в състав:

1 ..........................................................................-  Представител на В РУ
2 ....................................................................... -  ИКППП при „БДЖ -  Товарни превози" ЕООД
3 ....................................................................... - ..........................................................................

(Представител на ремонтния завод)

Комисията състави настоящия протокол относно предаването и приемането за ремонт на вагон 
№......................................................... . собственост на „БДЖ -  Товарни превози" ЕООД в завод

Ревизия на вагона:................................................

Тип на спирачката: (KE-GM4”/ KE-GP-16")..................... .«.....
Номер на гл. възд. резервоар / год. на п-во:..........................
Тип, № на функционен вентил:............................
Тип иа теглично съоръжение:........ - ......... ...........

За товарни вагон-цистерни и вагон-цимемтовози:
Дериват:........................................................ .........
Номер на резервоара:........ - ................... ............
Дата на последна проверка:........... ......................
Вид на последна проверка (P/L):...........................

Вид на ремонта: среден (заводски)

талиги 
номер и вид

колооси
тип. номер и ресурс

буфери
тип и състояние

№ талига вид за ремонт/ 
за подмяна

тип
колела N» колоос Диаметър

Колела 
(с ресурс/ 

без ресурс)
тип

105/105А
за ремонт/ 
за подмяна

БТ-... I.R.. Ш.......... мм.
2.R... №.......... мм.
3R... №.......... мм.
4.R.. №.......... мм.) _______ I

Забележка:

Комисия:

1...............................  2...............................  3................................
( ) < ) ( )



Приложение 3

№ ....................................

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес......................... е.................................................. на основание договор.........................
се събра комисия в състав:

1 .................................................................... -  Представител на ВРУ
2 ........................................................................-  ИКППП при „&ДЖ -  Товарни превози" ЕООД
3 ..................................................................- ............. .........................................................

(Предстовител на ремонтния завод)

Комисията състави настоящия протокол относно приемането и предаването от ремонт на вагон 
N6....................................................... собственост на „БДЖ -  Товарни превози" ЕООД в завод

Ревизия на вагона:........ ...........................................
Тип на спирачката: (KE-GP-14'У KE-GP-16")
Номер на гл. възд. ревервоар / год. на п-во:
Тип, № на функционен вентил:
Тип на теглично съоръжение:

За товарни вагон-цистерни и вагон-циментоеози::
Дериват:.......................... ......................................
Номер на резервоара:.........................................
Дата нв последна проверка:................................
Вид на последна проверка (P/L):.........................

Вид на ремонта: среден (заводски)

Талиги (след ремонт) 
номер и вцц

Колооси (след ремонт) 
тип, номер и ресурс

буфери
ткп и състояние

№ талига вид тип
колела №колоос Диаметър

нови
колела
Сда/не)

тип
105/105А

нови
буфери
(да/не)

1 R.. №........... мм.
2.R.. №........... мм.
3R.. N6........... мм.
4.R.. №............ мм.

Забележка:

Комисия:

L.
(

2..
(

3..
() )



Приложение № 3-3 
към договор № .....

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 
(ОБЩ)

№

Д нес..................................... в .............................................на основание
договор.......................... относно предаване на отпадналите по време на ремонта
на всички вагони части...........................................

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



№ ......................................

към Приложение № 3-3

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес.......................... в.
се събра комисия в състав:

на основание договор

1 ......................................................................... -  Представител на ВРУ
2 .......................................................................-  ИКППП при „БДЖ -  Товарни превози" ЕООД
3 ....................................................................... - ..........................................................................

(Представител на ремонтния завод)

Комисията състави настоящия протокол относно окачествяването на резервни части, възли и
детайли, отпаднали при ремонт ма вагон №...... .................................................. . собственост на ,БДЖ -
Товарни превози" ЕООД g  в з в о д ..................................................................................

/V? Наименование количество състояние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

11

12

13

14

15

16

17

18

1 9

2 0

Комисия:

1
)

2 .

( ) )



до
„БДЖ-TOВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

Образец!
Приложение JV® 4-2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „СРЕДЕН (ЗАВОДСКИ) РЕМОНТ ДО 30 БРОЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ ВАГОНА ТИП „UACS” (СЕРИЯ 932..) ЗА ПРЕВОЗ НА 
ЦИМЕНТ, ОПИСАНИ НОНОМЕРНО В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-2”

от Д РА Щ И Л ” А Д  БУЛСТАТ/ЕИК: 11605211,
със седалище и адрес на управление: с. Самуил, обл. Разград, ул. .Димитър Благоев'* №1А

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура на 
договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 
броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД през 2018 година’’, за 
горепосочената обособена позиция.

Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и условията за участие в 
обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за 
прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения,

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Качествено и в срок да предоставим Услугите, описани по-долу, в съответствие с 
Правилнициге и Инструкциите на Възложителя за ремонт на товарни вагони и техните възли и 
Технически изисквания за извършване па среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за 
превоз на цимент (Приложение № 2-2 от документацията за участие).

2. Услугите са:
• извършване на среден (заводски) ремонт до 30 броя вагони гип Uacs за превоз на цимент, 

описани пономерно в Приложение № 1-2 „Пономерен списък на 30 бр. товарни вагони тип ,,Uacsu;
• извършване на допълнителни дейности по вагоните тип Uacs за превоз на цимент, съгласно 

Приложение № 2-2 „Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни 
вагони тип Uacs за превоз на цимент”.

3. Подаването на вагоните за предоставяне на услугите ще се извършва на 3 партиди по 10 
вагона тип Uacs за превоз па цимент по наша заявка. В десетдневен срок от влизането в сила на 
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще ни уведоми за го то в н о ст  си да подаде за ремонт вагоните тип 
Uacs за превоз на цимент. В срок от 3 работни дни от получаване на уведомлението, ние сме длъжни 
да му отговорим. След писменото ни съгласие за приемане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща вагоните, 
като ни уведомява за отправната гара, от която са изпратени вагоните: броя на изпратенизе вагони и 
техните номера, последна ревизия на вагоните.

4. 11редаването и приемането па вагоните за ремонт и от ремонт ведно с посочените документи 
се извършва от комисия с участието на оправомошени представители на двете страни, като за целта 
за всеки вагон се подписва съответно предавателно-приемателен протокол Приложение 3-1 (два 
броя в ори! инал) и приемателно-предавателния протокол (в оригинал в 2 екземпляра по образец - 
11риложение № 3-2), както следва:

• на приемо-предавателна площадка на наша територия при извършване на услугите по т. 2 от 
настоящото техническо предложение на територията на Р.България;

З али ч ен о  на о сн овани е  чл .1 . 
ал.1 o r  33/1Д . във в р ъ а кл е

чл.Зба.ал-ЗогЗОП

1



• на гранична гара на Р.България - ...................... (посочва се гарата), при извършване на
услугите по т. 2 от настоящото техническо предложение извън територията на Р.България.

5. Място на изпълнение на договора -  е. Самуил, обл. Разград, ул. „Димитър Благоев” №1А 
(на територията на завода-\участник).

6. Транспортните разходи за еднократно придвижване на вагоните от Възложителя към нас и 
обратно до пункт, посочен от нас и одобрен от Възложителя по този договор в рамките на 
Република България, са за Ваша сметка. Когато с приложимо при извършване на услугите по чл.1 
извън територията на Р.България, транспортните разходи до и от граничната гара на Р.България са 
за Ваша сметка, а извън страната са за наша сметка.

7. При доказана необходимост от замяна поради брак на рами на талиги или колооси, ще 
уведомим писмено възложителя за съставянето на констативния протокол към приемателно- 
предавателен протокол (Приложение № 3-3 към проекта на договора) и за осигуряването им на 
годни такива от възложителя с цел замяна, спазвайки реда, посочен в т.б от настоящото техническо 
предложение.

8. Срокът за изпълнение на услугите, които ще предоставим за всяка партида вагони тип Uacs 
за превоз на цимент е 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, удостоверена с двустранното 
подписване на предавателно-приемателния протокол (по образец - Приложение № 3-1 към проекта 
на договора);

9. Ще уведомим писмено Възложителя, за готовността си за предаване и приемане на 
ремонтираните вагони тип Uacs за превоз на цимент, най-късно в срок до 3 (три) работни преди 
изтичане на срока, посочен в т. 8 от настоящото техническо предложение.

ТО. За всеки ремонтиран вагон тип Uacs за превоз на цимент ще предоставим документите, 
описани в Приложение Jsfg 3 към проекта на договора, приложени към двустранно подписания 
приемателно-предавателния протокол (по образец - Приложение № 3-2 към проекта на договора), 
удостоверяващ приемането на конкретния ремонтиран вагон от страна на оправомощени 
представители на Възложителя;

11. Гаранционните срокове са съобразно нормативните документи (Правилниците, 
Инструкциите на Възложителя за ремонт на товарни вагони и техните възли) и Технически 
изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs за превоз на 
цимент (Приложение № 2-2 от документацията за участие).

12. Щс върнем на Възложителя негодните резервни части, неподлежащи на възстановяване, 
бракувани колела и оси (описани пономерно), рами на негодни талиги (описани пономерио), както и 
колооси с ресурс на колелата (описани пономерно), теглично отбивачните съоръжения, резервните 
части и детайли (годни и негодни), подменени по време на ремонта съгласно изискванията на 
Възложителя и всякакъв друг технологичен скрап, в това число отпадналата по време на ремонта 
ламарина, собственост на Възложителя. Същите ще се опишат в приемателно-предавателен 
протокол (Приложение № 3-3) за всички ремонтирани вагони и ще бъдат върнати на посочено от 
Възложителя ремонтно поделение. Транспортните разходи до посоченото от възложителя негово 
ремонтно поделение, са за наша сметка.

13. Декларираме, че информацията, съдържаща се в ...................................(посочват се конкретна
част/части от първоначалната оферта) от офертата, има конфиденциален характер във връзка с 
наличието на търговска тайна.
13.1. Не бихме желали информацията по т. 13 да бъде разкривана от възложителя, освен в 
предвидените от закона случаи.
13.2. Запознат съм с разпоредбата на чл.102, ал. 2 от 3011, съгласно която участниците не могат да се 
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат 
на оценка.

14. Декларираме, че смс запознати с всички условия, вписани в проекта на договора 
(Приложение № 3-2 към документацията за участие) и ги приемаме.

15. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение с 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване па първоначални оферти, посочен в поканата.

16. Възложителят да издаде за своя сметка технически паспорти па товарни вагони тип „Uacs”
(серия 932,.) за превоз на цимент. ^

Зали чено  на о сн овани е  чл .1 , 
ал.1 o r  33/1Д . във връакд  с 
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17. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовото ни 
предложение за горепосочената обособена позиция.

18.13 случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. I I 2, ал.6 от ЗОГ1 преди сключване на договора ще 
представим документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата 
„Указания за подготовка на заявление за предварителен подбор и на първоначална оферта”, както 
следва:
18.1. актуални документи по чл.58 от ЗОП;
18.2. гаранция за изпълнение на горепосочената обособена позиция;
18.3. декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, по образец Приложение № 10 -  в 
оригинал, подписана от представляващия участника. Когато с приложимо, декларацията се попълва 
от всеки съдружник в обединението, което не е юридическо лице, от подизпълнителите и от третите 
лица.
18.4. заверено копие на валиден сертификат за функция за поддръжка на железопътни превозни 
средства, съгласно Регламент № 445/2011 на комисията ог 10 май 2011 година относно система за 
ссртифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 653/2007, посочен в еЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор”, раздел А 
„Годност”, „Вписване в съответен професионален регистър”;
18.5. заверено копие на доказателство за изпълнена услуга, посочена в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии 
за подбор”, Раздел В: „Технически и професионални способности“, „За поръчки за услуги: 
извършени услуги от конкретния вид”;
18.6. заверено копие на сертификат по стандарт F.N ISO 9001 или еквивалент за успешно внедрена 
система за управление на качеството с обхват, идентичен или сходен с предмета на обществената 
поръчка, издаден на името на участника, съгласно декларираното в еЕЕДОП, част IX', Раздел Г:
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ДО „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

/7 /р  u /> 0 s k  4 *  ̂ - * 5

1Ш /Ш /Й Т£т 0  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „СРЕДЕН (ЗАВОДСКИ) РЕМОНТ ДО 30 БРОЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТОВАРНИ ВАГОНА ТИП „VACS” (СЕРИЯ 932..) ЗА ПРЕВОЗ НА ЦИМЕНТ, 
ОПИСАНИ ИОНОМЕРИО В ПРИЛОЖЕНИЕ А<> 1-2”

о т ............................................ 4 .Р .. ....................................................................................................,
у z . у ,  /изписва се името на участника/

/ S o  ' /  г
/БУЛСТАТ, ЕИК/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в процедура на договаряне с предварителна покана за участие по ЗОП с 
предмет: „Среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози" 
ЕООД през 2018 година”, за горепосочената обособена позиция, предлагаме да изпълним поръчката 
съгласно посочените от възложителя условия за участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка и направеното от нас Техническо предложение при следните финансови условия:

ГЦеии:
,  1. Цена за среден (заводски) ремонт па 1 (един) товарен вагон тип Uacs за превоз на цимент: 

.£Яр.9.$,С.У........лева без ДДС.
2. IДена за среден (заводски) ремонт на 30 (тридесет) товарни вагони тип тип Uacs за превоз на

цимент: P.f!. у !. ХУ.. .лева без ДДС. Q C l/r */) /
3. Обща стойност за изпълнение на обособена позиция № 2: £></.!.V...•Уу, . .... лева без ДДС.
В Цената са включени всичките ни разходи за изпълнение на услуги те по чл. 1 от договора, цените 

на всички резервни части, възли и детайли, които се сменят по време на ремонта, съгласно нормативните 
документи (Правилниците и Инструкциите на Възложителя за ремонт на товарни вагони и техните възли) 
и „Технически изисквания за извършване на среден (заводски) ремонт на товарни вагони тип Uacs зг 
превоз на цимент” (Приложение № 2-2) и всички разходи в съответствие с Техническото предложение 
(Приложение №  4-2), като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от нас.

Предложените пени са в лева без ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая. При 
наличие на аритметични |решки в изчисленията за меродавно следва да се счита единичната цена.

II. Условия ни плащане: Приема, съгласно проекта на договора.
Предложените пени следва да са в лева без ДДС, е точност до втория знак след десетичната запетая. 

При наличие на ари тметични грешки в изчисления та за меродавно следва да се счита единичната цена.
111. Декларираме, чс срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, счи тано от крайния срок 

за получаване на първоначални оферти, посочен в поканата.

дата ..f fi: . 
гр...........

подпис
З а л и ч е н о  н а о о ю а з и и с  чл .1 , 

ал.1 о г З З Л Д , в ъ в  в р ъ а к а с  
ч л .З б г .д л -З  о т  ЗО П

(име и фамилия) \1 
(качество па представляващия 
участника)


