
ДОГОВОР 
№ 01-04-40/2018 г.

Днес, 04.05.2018 г. в гр. София, между представители на страните:
“БДЖ - Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София: ул. 

“Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 
175403856, ИН по ЗДДС № BG 175403856, представлявано от -  ,
в качеството на Управител, наричано за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 
и

„ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, със седалище и адрес на управление: ул. 
„Тилова” 112, CZ-533 03, гр. Дашице, Р.Чехия, вписано в Търговския регистър на Областния 
съд в Храдец Кралове -  Р.Чехия, с ЕИК: 259 29 470, ИН по ЗДДС № CZ 259 29 470 чрез „ССС 
ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон, със седалище и адрес на управление: гр. София- 
1407, ул. „Вискяр планина” № 8, ет.1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по 
вписванията с ЕИК № 175081 184, ИН по ЗДДС № 175081184, представлявано от

-  Управител, чрез . -  пълномощник с нотаоиално заверено
пълномощно под пореден номер в книгата за вписвания ____  г. на
нотариус „ , , нотариус в Хрудим, Р.Чехия, представено като нотариално заверен
препис с per и нотариус в район PC София с per. №

на Нотариалната камара, наричано по-нататък за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга 
страна,

на основание чл. 112 и члЛ83 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влязло в сила 
Решение № 10/30.03.2018 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни 
части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу 

възнаграждение и при условията на този договор, доставка на резервни части по обособени 
позиции, както следва:

1. обособена позиция № 1: „Доставка ма 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с 
кат. № 5.1501.105”;

2. обособена позиция № 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с 
кат. №5.1501.114”;

3. обособена позиция № 3: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с 
кат. №5.1501.117”;

4. обособена позиция № 4: „Доставка на 20 броя зъбни колела /Messrad komb./ с кат. № 
5.1501.118”;

5. обособена позиция № 5:„Доставка на 20 броя оси за стрелка за време /Triebachse 
mont./ с кат. № 5.1503.119”;

6. обособена позиция № 6: „Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ 
скат. № 5.1503.233”;

7. обособена позиция № 7: „Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. № 
5.1503.242”;

8. обособена позиция № 8: „Доставка на 20 броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с 
кат. №5.8311.160/03 48V”;

9. обособена позиция № 9: „Доставка на 20 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с 
кат. №5.8311.160/04 60V”;

10. обособена позиция № 10: „Доставка на 5 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с 
кат. №5.8312.104 60V”;

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП



11. обособена позиция № 11: „Доставка на 10 броя четко държател и /Kohlenhalter komb./ 
с кат. № 5.8311.108";

12. обособена позиция № 13: „Доставка на 20 броя валове задвижващи /Antriebachse 
mont./ с кат. № 5.1555.219”;

13. обособена позиция № 16: „Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V/Empfangermotor 
mit Stecker/ с кат. № 5.8321.001/48V”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави посочените по вид и количество резервни 
части, съгласно техническите изисквания, заложени в „Техническа спецификация и технически 
изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите 
на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г.” (Приложение № 1 
към договора), Техническите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответните обособени 
позиции (Приложение № 2) и Ценовите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответните 
обособени позиции (Приложение № 3), неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1) Цените са посочени в ценовите предложения за съответната обособена позиция 

на определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник (Приложение № 3), неразделна част от настоящия 
договор.

(2) Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 (включително 
опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито) в склад на възложителя в локомотивно 
депо Стара Загора на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не 
подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

(3) Общата стойност на договора възлиза на 131 710,70 лева (сто тридесет и една хиляди 
седемстотин и десет лева и седемдесет стотинки) без ДДС, разпределена, какго следва:

1. за обособена позиция № 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с 
кат. № 5.1501.105":

1.1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Aufzugsachse komb./ с каталожен № 
5.1501.105 -  189,00 лв. без ДДС;

1.2. Общата стойност за доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с 
каталожен № 5.1501.105, представляваща общата стойност на обособена позиция № 1 е 7
560,00 лв. без ДДС.

2. за обособена позиция № 2: „доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с 
кат. №5.1501.114":

2.1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Kupplungsrad komb./ с каталожен № 
5.1501.114 - 85,00 лв. без ДДС;

2.2. Общата стойност за доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с 
каталожен № 5.1501.114, представляваща общата стойност на обособена позиция № 2 е 
3 400,00 лв. без ДДС.

3. за обособена позиция № 3: „ Доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с 
кат. №5.1501.117":

3.1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Kupplungsrad komb./ с каталожен № 
5.1501.117 -  35,00 лв. без ДДС;

3.2. Общата стойност за доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с 
каталожен № 5.1501.117, представляваща общата стойност на обособена позиция № 3 е 
1 400,00 лв. без ДДС.

4. за обособена позиция № 4: „Доставка на 20 броя зъбни колела /Messrad komb./ с кат. 
№5.1501.118":

4.1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Messrad komb./ с каталожен № 
5.1501.118-172,00 лв. без ДДС;

4.2. Общата стойност за доставка на 20 броя зъбни колела /Messrad komb./ с каталожен 
№ 5.1501.118, представляваща общата стойност на обособена позиция № 4 е 3 440,00 лв. без 
ДДС.

5. за обособена позиция № 5: „Доставка на 20 броя оси за стрелка за време /Triebachse 
mont./ с кат. № 5.1503.119":
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5.1. Единична цена за доставка на ос за стрелка за време /Triebachse mont./ с каталожен 
№ 5.1503.119 -  228,50 лв. без ДДС;

5.2. Общата стойност за доставка на 20 броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./ с 
каталожен № 5.1503.119, представляваща общата стойност на обособена позиция № 5 е 4
570.00 лв. без ДДС.

6. за обособена позиция № 6: „Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine 
тоШАнкарна oc/Ankerrad mont./ с кат. № 5.1503.233":

6.1. Единична цена за доставка на монтажна плоча /Uhrwerkplatine mont./ с каталожен 
№ 5.1503.233 -  535,00 лв. без ДДС;

6.2. Общата стойност за доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine 
тоШАнкарна oc/Ankerrad mont./ с кат. № 5.1503.233, представляваща общата стойност на 
обособена позиция № 6 е 10 702,00 лв. без ДДС.

7. за обособена позиция № 7: :„Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. № 
5.1503.242”:

7.1. Единична цена за доставка на баланс /Hemmwerk mont./ с каталожен № 5.1503.242 -
699.00 лв. без ДДС;

7.2. Общата стойност за доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с каталожен № 
5.1503.242, представляваща общата стойност на обособена позиция № 7 е 13 980,00 лв. без 
ДДС.

8. за обособена позиция № 8: „Доставка на 20 броя колектори 48V/Stimkollektor komb./ с 
кат. № 5.8311.160/03 48V":

8.1. Единична цена за доставка на колектор 48V/Stirnkollektor komb./ с каталожен № 
5.8311.160/03 48V -  1 298,00 лв. без ДДС;

8.2. Общата стойност за доставка на 20 броя колектори 48V /Stirnkollektor komb./ с 
каталожен № 5.8311.160/03 48V, представляваща общата стойност на обособена позиция № 8 е 
25 960,00 лв. без ДДС.

9. за обособена позиция № 9: „Доставка на 20 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ 
скат. № 5.8311.160/04 60V":

9.1. Единична цена за доставка на колектор 60V /Stirnkollektor komb./ с каталожен № 
5.8311.160/04 60V -  1 281,00 лв. без ДДС;

9.2. Общата стойност за доставка на 20 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с 
каталожен № 5.5311.160/04 60V, представляваща общата стойност на обособена позиция № 9 е 
25 620,00 лв. без ДДС.

10. за обособена позиция № 10: „Доставка на 5 броя колектори 60V /Stirnkollektor 
komb./ с кат. № 5.8312.104 60V":

10.1. Единична цена за доставка на колектор 60V/Stirnkollektor komb./ с кат. № 
5.8312.104 60V - 1 443,00 лв. без ДДС;

10.2. Общата стойност за доставка на 5 броя колектори 60V/Stirnkollektor komb./ с кат. 
№ 5.8312.104 60V, представляваща общата стойност на обособена позиция № 10 е 7 215,00 лв. 
без ДДС.

11. за обособена позиция №11:  „Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter 
komb./ с кат. № 5.8311.108":

11.1. Единична цена за доставка на четкодържател /Kohlenhalter komb./ с кат. № 
5.8311.108- 8,87 лв. без ДДС;

11.2. Общата стойност за доставка на 10 броя четкодържатели/Kohlenhalter komb./ с кат. 
№ 5.8311.108, представляваща общата стойност на обособена позиция № 11 е 88,70 лв. без 
ДДС.

12. за обособена позиция № 13: „Доставка на 20 броя валове задвижващи
/Antriebachse mont./ с кат. № 5.1555.219":

12.1. Единична цена за доставка на задвижващ вал /Antriebachse mont./ с кат. № 
5.1555.219 -  238,75 лв. без ДДС;

12.2. Общата стойност за доставка на 20 броя задвижващи валове /Antriebachse mont./ с 
кат. № 5.1555.219, представляваща общата стойност на обособена позиция № 13 е 1 250,00 лв. 
без ДДС.
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13. за обособена позиция № 16: „Доставка на 10 броя ел.двигатели
48V/Empfangermotor mit Stecker/ с кат. № 5.8321.001/48V“:

13.1. Единична цена за доставка на ел.двигател 48V/Empfangermotor mit Stecker с 
каталожен № 5.8321.001/48V -  2 300,00 лв. без ДДС;

13.2. Общата стойност за доставка на 10 броя ел.двигатели 48V/Empfangermotor mit 
Stecker/ с каталожен № 5.8321.001/48V, представляваща общата стойност на обособена 
позиция № 16 е 23 000,00 лв. без ДДС.

Чл.3.(1) Условия и начин на извършване на плащането - в срок до 30 календарни дни 
след доставката на резервните части и представянето на следните документи:

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

2. приемо-предавателен протокол за извършена доставка на резервните части, подписан 
от оправомощени представители на двете страни;

3. сертификат за качество, издаден от завода производител.
(2) На плащане подлежат само приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по количество и вид 

резервни части.
(3) Плащането ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, в лева по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка

(4) Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на 
плащането: гр. София -1080, ул. “Иван Вазов” № 3, ”БДЖ -  Товарни превози” ЕООД, дирекция 
„Ремонт на локомотиви и товарни вагони”, отдел „Ремонт на локомотиви”.

III. СРОК, МЯСТО, НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА И
МАРКИРОВКА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от 5 (пет) месеца, считано от датата на 
подписването му от страните.

Чл.5.(1) Доставката на резервните части се извършва на една партида, в срок -  120 
календарни дни от датата на сключване на договора.

(2) Транспортирането на резервните части се извършва за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
организиран от него транспорт до склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, на 
адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален”.

(3) Резервните части следва да се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода 
производител, осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди при 
транспортиране и съхранение. Всяка опаковка да бъде обозначена с етикет, съдържащ 
фирмената марка на производителя, предназначението, вида на стоката и условията за 
транспорт и съхранение.

(4) На предаване и приемане подлежат само резервните части, които съответстват по вид, 
количество и качество на резервните части, предмет на доставка по настоящия договор и при 
условие, че са придружени с издаден от завода производител оригинален сертификат за 
качество на доставените резервни части.

(5) Предаването на стоката се извършва с приемо - предавателен протокол за приемане на 
извършена доставка, подписан от оправомощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) За дата на доставка на резервните части се счита датата на двустранно подписания на 
приемо-предавателния протокол по ал. 5.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности и задължения, съгласно настоящия договор.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 ОТ 

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества и технически параметри без това да пречи на дейността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел 
VII от настоящия договор.

4. да прави рекламации при установяване на некачествена резервна част, която не е в 
съответствие с приложените към настоящия договор Техническа спецификация и технически 
изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите 
на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. (Приложение № 1) и 
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2).

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срок 

съгласно настоящия договор.
2. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

Чл.7.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в срока, посочени в 

настоящия договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора;
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни поръчката качествено в съответствие с Техническа спецификация и 

технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 
12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. 
(Приложение № 1) и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), 
неразделна част към настоящия договор.

2. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор.

V. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл.8.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че резервните части отговарят на посочените 

каталожни номера в приложените към Техническите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Приложение № 2 към настоящия договор) технически спецификации, както и съответстват на 
техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в „Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 
12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г.” 
(Приложение 1 към настоящия договор).

(2) Гаранционият срок на резервните части е 24 месеца от датата на доставка.

VI. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.9.(1) Рекламации за количествени несъответствия и видими дефекти се правят в 

момента на получаването на резервните части и се удостоверяват с приемо-предавателен 
протокол, подписан от оправомощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Рекламации за качество, скрити дефекти и отклонения от изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се правят с двустранно подписан протокол между оправомощени 
представители на двете страни в рамките на 1 (един) месец след изтичането на гаранционния 
срок, съгласно раздел V, чл.8, ал.2 от договора при положение, че са констатирани в рамките на 
гаранционния срок.
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(3) За разглеждането и съставянето на протоколите по ал.1 и ал.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да се яви до 10 (десет) дни от писменото му уведомяване. В случай на неявяване или не 
постигане на споразумение, рекламацията се удостоверява от независима организация за 
контрол.

(4) Рекламираните по качество резервни части се подменят е качествени такива в 
едномесечен срок от датата на предявяване на рекламацията, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
некачествените резервни части се считат за недоставени и той дължи възстановяване на 
стойността на рекламираните резервни части и санкциите в раздел VII, чл.Ю, ал.1 от 
настоящия договор.

(5) За подменени в условията на гаранция, рекламирани резервни части, започва да тече 
нов гаранционен срок, равен на договорения в раздел V, чл.8, ал.2 от настоящия договор.

VII. САНКЦИИ
Чл.10.(1) При неизпълнение на което и да е от договорните задължения, включително 

закъснение на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% на ден, но не 
повече от 10% от стойността на неизпълнението или произлезлите от това щети, вреди и 
пропуснати ползи, ако са по -  големи.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада начислената по предходната клауза неустойка, от 
гаранцията за изпълнение на договора или от която и да е друга сума, дължима на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.11. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на 
договора без ДДС, а именно 6 585,53 (шест хиляди петстотин осемдесет и пет лева и петдесет и 
три стотинки) лева, под формата на парична сума, разпределена както следва:

1. за обособена позиция № 1 -  в размер на 378,00 лв. без ДДС;
2. за обособена позиция № 2 -  в размер на 170,00 лв. без ДДС;
3. за обособена позиция № 3 -  в размер на 70,00 лв. без ДДС;
4. за обособена позиция № 4 -  в размер на 172,00 лв. без ДДС;
5. за обособена позиция № 5 -  в размер на 228,50 лв. без ДДС;
6. за обособена позиция № 6 -  в размер на 535,10 лв. без ДДС.
7. за обособена позиция № 7 -  в размер на 699,00 лв. без ДДС;
8. за обособена позиция № 8 -  в размер на 1 298,00 лв. без ДДС;
9. за обособена позиция № 9 -  в размер на 1 281,00 лв. без ДДС;
10. за обособена позиция № 10 -  в размер на 360,75 лв. без ДДС;
11. за обособена позиция № 11 -  в размер на 4,43 лв. без ДДС;
12. за обособена позиция № 13 -  в размер на 238,75 лв. без ДДС;
13. за обособена позиция № 16 -  в размер на 1 150,00 лв. без ДДС.
„Гаранцията за изпълнение“ служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
Чл. 12. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 

по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (посочена в уведомителното писмо с приложеното 
решение за определяне на изпълнител).

Чл.13.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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 във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
гаранцията за изпълнение по този договор, без да е необходимо посочване на конкретни 
обстоятелства или представяне на доказателства);

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава
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или се 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 на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това. са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.14.(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 е посочен като трето 
ползващо се лице (бенефициент), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора в пълен размер, ако липсват 
основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

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

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в раздел II, чл.З, ал.З от договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 

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

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 
на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 16.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 
от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което 
и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, 
която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(2) . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, 
в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора 
с повече от 30 /тридесет/ календарни дни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора на това 
основание;

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

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

(3) . 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.17. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 
договорът 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 на 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.11 
от договора.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
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гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

IX. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.19.(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 и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

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

страна на оправомощено лице;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемането - при изпращане по факс;

- 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: 
гр. София -  1080 
ул. „Иван Вазов” № 3 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД 
Дирекция „Ремонт на локомотиви

(4) Страните по договора определят

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. София - 1407
ул. „Вискяр планина” № 8, ет.1
„ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК“ ООД
Р.ЧЕХИЯ чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ
РЕПУБЛИК ФИЛИАЛ БГ” клон
лте оправомощени лица за осъществяване на

връзка по оперативното изпълнение на договора:
1. от страна на „БДЖ - Товарни превози” ЕООЛ:

2. от страна на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК“ ООД чрез чрез „ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон, :

Чл.20. 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.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.21. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по раздел III, чл.4 от договора;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. по реда на чл.118, ал 1 от ЗОП;
4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двуседмично писмено предизвестие.
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
6. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23. Страните по настоящия договор могат да го изменят единствено при настъпване 

на някое от условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
33/1Д, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 8



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 9 (девет) страници и се състави, подписа и 
подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:
1. Техническа спецификация и технически изисквания на резервни части за 

скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип 
А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на 
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. (копие) -  Приложение № 1;

2. Техническите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособени позиции № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13 и № 16 (копия)- Приложение № 2;

3. Ценови предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 
4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13 и № 16 (копия) -  Приложение № 3;

4. Декларация от г-н Пьотр Торхан - управител на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК44 
ООД и „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК ФИЛИАЛ БГ’ клон относно ползването на 
капацитета и техническите ресурси на „ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК ФИЛИАЛ БГ” клон 
(копие) -  Приложение № 4;

5. Нотариално заверен препис с per. № 2012/23.04.2018 г. от Надежда Димова, 
нотариус в район PC София с per. № 329 на Нотариалната камара на пълномощно -  
Приложение № 5;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
533^)3 DASIflP4̂

Управь
„БДЖ

Упълномощен представител на 
„ ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК" ООД 
Р. ЧЕХИЯ

Информацията е заличена на основание чл.2 от 
33/1Д, във връзка с чл.42, а/1.5 от ЗОП
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У /} Приложение №1

ОДОБРЯВАМ:
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

инж.чл Л2/ АЛ 5 от зоп
jЩирьти**}* r c m v n i i i  локомотиви и товарни вагони ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9t RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуаатели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoliektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoliektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoliektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohlenhalter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/Rollenzahler 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V  /Empfangermotor mit Stecker 10

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1  Спецификацията е делима по позиции. Разделена е на 16 обособени позиции.
2. Резервните части от доставката трябва да съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервните части с посочените артикулни/каталожни номера от 
каталога на производителя „HasierRail” AG, Берн, Швейцария.

. / /О
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА '
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



3. Резервните части да се придружават от оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител.

4. Резервните части да се достават опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди при транспортиране и 
съхранение.

5. Всяка опаковка да бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

6. Партидност и срок на доставка -  на една партида, до 120 дни от сключване на договора.

7. Място на доставка -  DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011, в склад на локомотивно депо 
Стара Загора, п.к. 6002, кв. "Индустриален".

8. Гаранционен срок не по-кратък от 24 месеца от датата на доставка.

Съгласувал:

Ръко&Щрбел огудел "Ремонт на локомотиви"
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

ИЗГОТВИЛОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЗВ

(омотиви' /# ,  Cfy.



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

Приложение№ 2 

към договор № 01-04-40/2018 г.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА 40 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА 
/AUFZUGSACHSE КОМВ./ С КАТ. № 5.1501.105”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул,"Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /«SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
1Ша1 BG’’-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет: ,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" 
(тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и 
тахопреобразуватели ”ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД за 2017 година”, за горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се 
запознали с документацията за участие и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 
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. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, качество 
и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с каталожен № 5.1501.105 на една 
партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, 
кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към 
документацията за участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 120) 
календарни днн от сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и 
съхранение. Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на 
производителя, предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо — предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ или 
нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 год. 
на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

SOS ТО А ПКr

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
дата 01.12.2017г. 
гр. София

ПОДПИС ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
печат чл.42, а л .5 о т  зо п

(ннж. -.г— г ------ ,  
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК”ООД 
и "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон)



ЕТ "  ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К"

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, an, 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г.
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

ОСНОВАНИЕ 4/1.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm


П Ъ Л Н О М О Щ Н О
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Долуподписаният О с н о в а н и е  ч л .2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с 1,
4/ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П  , , , , ,  В

качеството си на Управител на 1 **еи д  чьШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH
REPUBLIC" s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове — РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул."Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ" клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial ВС”-клон/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

Л .* " :-Й Г№ \

У П Ъ Л Н О МО ЩА В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
.ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П  , 'J ., , ________________________^ ________г _____ т - ____w ~ .  ______ 1, със следните права:

f

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕИД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ" клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОИ, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/или 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на лоужеството внесеният за участието в ппонелуоата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК" ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ" клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за участие в процедура по публично



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за следните 
обособени позиции: 1* Обособена позиция Na 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. Na 5.1501.105"; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117"; 4. Обособена позиция Na 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Na 5.1501.118"; 5. Обособена позиция № 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Na 5.1503.119"; 6. Обособена позиция Na 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Na 5.1503.233"; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Na 5.1503.242“; 8. Обособена позиция Na 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Na 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Na 9: 
„Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Na 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Na 10: „Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Na 5.8312.104
60V"; 11. Обособена позиция Na 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. Na 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Na 12: .Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Na 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Na 13: .Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Antriebachse mont./ с кат. Na 5.1555.219"; 14. Обособена позиция Na 14: .Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Na 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Na 15: .Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. № 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Na 16: 
.Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Na
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК" ООДГ Република Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включителни и при провеждане на жребий,

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция N° 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Ns 2: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. N° 5.1501.114”; 3. Обособена позиция N° 3: „Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. N° 5.1501.117”; 4. Обособена позиция N° 4: Доставка на 20 
броя зъбни колела /Messrad komb./ с кат. N° 5.1501.118”; 5. Обособена позиция N° 5: „Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. N° 5.1503.119”; 6. Обособена позиция N° 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. N° 5.1503.233"; 7. Обособена 
позиция N° 7:,Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. N° 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция N° 8:,Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. N° 5.8311.160/03 48V"; 9. 
Обособена позиция N° 9: .Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. N°
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция N° 10: .Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. N° 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция N° 11: .Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. N° 5.8311.108"; 12. Обособена позиция N° 12: .Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. N° 5.8311.110/90"; 13. Обособена позиция N° 13: .Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат N° 5.1555.219”; 14. Обособена позиция N° 14: „Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. N° 5.1554.360/01"; 15. Обособена 
позиция N°15: „Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. N° 5.1502.200/01”; 
16. Обособена позиция N° 16: .Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. 
N° 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения ^

Настоящото пълномощно е валидно до оттепи

1 Л  А

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!' инф0РМАи,ИЯТА Е з а л и ч е н а  н а
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С



Overenf - legalizace

Bezne cislo ovefovad knihy \J  ~ f /

Overuji, ze ing. 1
jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu pfede mnou vfastnorucne 

podepsaf.

V Chrudimi dne 22.11.2017 

Mgr >taf





ДЕКЛАРАЦИЯ

персонален номер

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с 

онален номеп471-42'АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул. "Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /«SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-fflial BG”-khoh/, вписано в Агенцията по вписванията -  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Вискяр планина” № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет: „Доставка на резервни части за 
скоро стомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за обособени позиции Na 1, Na 2 , Na 3 , Na 4 , Ns 5, Na 6, Na 
7, Na 8, Na 9, Na 10, Na 11, Ns 12, Na 13, Na 14, Na 15 и Nal6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегастриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР1, ще 
бъдат произведени и ще съответствата по предназначение, технически параметри, качество и 
надежност на оригиналните резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще 
отговарят на всички изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

продцедура.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

Декларатор: чл .42, а л .б о т  зо п

27.11.2017г.
и н ж .  ]



ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София И 13, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.solid-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки но български език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 

за нуждите на тяговия подвижен състав на 
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г.

№
1 Артикулен/ 

Каталожен №
Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело 40

2 5.1501.114 Зъбно колело 40

3 5.1501.117 Зъбно колело 40

4 5.1501.118 Зъбно колело 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48 V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312,104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 М анометър мембранен 7 bar 20

15 5.1502,200/01 Километроброяч 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.даигател 48 V 10
Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
Владимир Мерта

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
LL-C (Certification) ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204 ^ ..

• fs V t .
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12,1998 г., отдел С, ф.д.91908 О- — , ./ . у

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Превод^ът ке състои о т  1 Цедна)
страница.

Преводач:
^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.solid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz
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www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 69S, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9. RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г.

№ Арти купен/ 
Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufzugsachse komb 40

2 51501 114 Зъбно колело /Kupplungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kupplungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Tnebachse mont 20

6 5,1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkptatine mont 20

7 5.1503 242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311 160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiekior komb. 20

9 5.8311 160/04 60V Колектор 60V /Stirnkollektor komb 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkollektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohlenhafter komb 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebacbse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

16 5.1502.200/01 Километроброяч/Rollenzabier 20

16 5.8321 001 /48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka nahradm'ch dilu die teto tecbnicke dokumentace je zavazna pro rok 2017

a rok 2018. Zarucni doba na nahradnf dily je 24 rnesicu.
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 

"ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
-ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ĵ UHUtCr

I S O  9 0 0 1
l ! ft Vriifii Viti( m;

. -Ъ ,__

*j u t. ■ А r( /\/Д (J t

'! ‘i-■'-1 U . C C/i

y & j
N / PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5

1C: 25299204 DIC:C225299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29. 12. 1998, oddil C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Изготвил: ва
Одобрил:__г__\

(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен 
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т  
страница. /  у

"ч.у
Преводач: , \
^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА Т ' ( ■ !
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ‘ /
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje piatnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3(ez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “lb  2017

Schvalil: I

Vypracovala: ^ ^ и н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

- ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hofiê cva 1С93Д5. 'Г У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ "  ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К"

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.solid-k.cofn/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.c; prestrade@se2nam.c2 мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT 9 и RT 12 за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри ''Хаслер1' произведени след 1970 г.

Владимир Мерта 

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьсггрова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (Certification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогероаа" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: С225299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага иа 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на.Дзвършения о т  д  
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2йф г./1реводът be - 
сьстои о т  1 {една} страница. : г 1 \

Преводач■ и н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30Пi >h

http://www.solid-k.cofn/prevodi.htm
http://www.prestrade.c
mailto:prestrade@se2nam.c2
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www.prestrade.cz prestrade@sezn3m.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT 9 and RT 12, for non- 
registered speedometers A 16 and A 28 and Hasler tachometers 
produced after 1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA

ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednate! firmy

(  p j i / sî r 4 0 ~)
Hogerova 1098/15, 152 00 Praha 5 
ICO; 25? № 204. B l£ . CZ25299204

П
I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 1S2 00 Praha 5
1C:25299204 DiC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29. 12. 1998, odd*! C, vloizka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@sezn3m.cz


ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Приносител, като в първ<^%|^¥:н^аш^за>1ерквания, прибавки, поправки и други особености. 
Per. I лв.

YW,..
^ о 4) ж.-, v*



е

ЕТ "  ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К"

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ал. 5, тел./фзкс; 870 76 98

www.solid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@se2nam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хъогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгмзнова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г.

Настоящото упълномощаване е д о : 31.12.2018 г.

Владимир Мерта 
(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС; CZ25299204

(SO 9001

LL-C {Certification}

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогероеа" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС; С225299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността налзйъриЗенияогЬ л-! ' f  \ '' 'мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Пр$$офг$Г1 се състой
о т  1 (една) страница. ? н н: ; ■ ;

^  У/ У ■ * ■ : / ■
Преводач:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
В{ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ .42, АЛ .5 ОТЗОП

http://www.solid-k.com/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@se2nam.cz
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www.prestrade.cz prestrade@seznam.c2 mobii: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We. PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parts for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordabie speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers (produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15. 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o.. Tylova 112. Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 3E 12.2018

г ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
! ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel ftrmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hoyemv' 
iC G  7fi.-

o c ",5, 152 00 Pm  ha 5 
...... L 2 C 225299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
IC 25299204 Did; CZ25299204

Ftrma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29. 12. 1998, oddil C, vfozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.c2


ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Приносител, като в първообраза нямаше зачерквания, прибав 
Per. Ns Събрана такса: 8.40 лв.

\ &  \
\ щ \

■Jr- \ \

■'Vs4

, поправки и други особености.



София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съ о тв е тств и е  с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD  

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1. Производство на резервни части за механични тахографи и предаватели 
Метро и Хаслер
2. Производство и ремонт на глави на предаватели Метро и Хаслер
3. Ремонт на механични тахографи Метро и Хаслер
4. Производство на помпи под налягане за сваляне на лагери ТМ (защитена от 
Института по промишлена собственост на Чешката република под номер 9764

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитв д̂Д нул^ не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по и н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  н а  (В, № 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

ВЯРНО с  ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ^
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящ ото вер н о стта  на 
извършения о т  мен превод о т  чешки на български език на Сертиф икат за ком петентност  
на доставчик с пореден номер 244 о т  12.02.2016 г. Преводът се състои о т  2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 С 

^ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRAPS
Ю А 1 # м м » .  ^

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
щОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ВЯРНО L 
ОРИГИНАЛА

\
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Evidencnl cislo. 244

Ceske  dratiy, a.s
GenerCini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

V  Praze  dne 12. 02. 2016

O S V E D C E N I  O  Z P U S O B fL O S T !  
D O D A V A T E L E

v y d a n e  p r o

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 1098/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC:25299204

Vy&e uveden& organizace prokdzala, te je ve smyslu pfedpisu CD V6/2 ve znSni pozd£j£fch pfedpisu 
zpusobild provbdgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcetind spofednosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajicl do oblasti ВегредповШ relevantnfch aspektu, stanovenych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozd$j$fch pfedpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metra a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Master.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahovani lozisek TM {chrandno Uradem prftrrtyslovdho vlastnictvi 

CR pod distent 9764)

a)

b)
c)

d)

e)
ft

q)

za tPchto podminek:
pri shora uvedene Cinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfislu&nych norem a 
vyhiasek, ustanoveni VyhibSky SLfJB 307/2002 Sb. ve zndni po2ddj$tch pfedpisO, pouiita piatna a schvaiena 
technickd dokumentace v6etn§ Technickych podmfnek a vyuZivdny kooperace, uvedend v Pffloze tohoto Osvdddeni, 
kooperace musf byt provadfeny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozddj&ch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei Gft CD, a,s. si vyhrazuje prdvo provedeni kontrolnfho ZSkaznickbho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto Osvfiddenl,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu vlastnictvi ve smyslu Zdkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Prov&fovani prav k duSevnimu 
vlastnictvi neni soucdsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
pfi shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovdnt, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroty dilu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smyslu piatnych pfedpisu, 
z£kaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

'VydanfeMiS

jK r-ЮСН
вярн о  c^ .

ОРИГИНАЛ*

dteni lySI sbufcssnfe Osv£d£eni Cislo 244 ze dne 15. 03. 2012
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

СНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
.42, АЛ.5 ОТЗОП

мо: 28. 02. 2019

Odbor kolei
............... —у
ivych vozidei G&TC&ra.s.
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Приложение № 2 

към договор № 01-04-40/2018 г.
д о
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА 40 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА 
/KUPPLUNGSRAD КОМВ./ С КАТ. № 5.1501.114"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ  РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ  РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-fflial 
BG’’-клон/, с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул. "Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Д оставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистраращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 
за нуждите на тиговия подвижен състав на "БДЖ  - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за 
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 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. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с каталожен № 5.1501.114 на една 
партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, 
кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни днн от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

А А
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
\\ А



6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:
1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 

или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер”, произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера иа предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност иа оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата 01.12.2017г. 
гр. София Печаоа-Ю ВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА с

ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
(инж. Ь
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГООД 
и «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ’ клон)



ЕТ "  ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К”

София 1113, уя. Прелом 6„ ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация 

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0-249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial BG”~koioh/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



Overenf - legalizace
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudimidne 22.11.2017

Mgr, a, notaf
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial BG”~khoh/, вписано в Агенцията по вписванията ~ Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
Bj

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод от чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \ \
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

М ая  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti

I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )

Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz
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София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz
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www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съ о тв е тств и е  с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD  

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и i
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527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящ ото вер н о стта  на 
извършения о т  мен превод о т  чешки на български език на Сертиф икат за ком петентност  
на доставчик с пореден номер 244 о т  12.02.2016 г. Преводът се състои о т  2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП
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Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPUSOBILOST 
DODAVATELE

v y d a n e  p r o

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC:25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

Vydan|^pgi
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



до

Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018

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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ ДОСТАВКА НА 40 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА 
/KUPPLUNGSRAD КОМВ./ С КАТ. № 5.1501.117”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕИУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.u/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLlC-filial 
ВС”-клон/, с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул."Вискяр планина" № 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Доставка на резервни части за скоростомери ИХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 година”, за
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения,

1. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, качество и 
надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с каталожен № 5.1501.117 на една 
партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, 
кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ПРЕДЛАГАМЕ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
!ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка — комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките на 
нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ или 
нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 год. 
на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с
артикулни/каталожни номера иа предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по предназначение,
технически параметри, качество и надеждност иа оригиналните резервни части от каталога на
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с
артикул ни/каталожни номера иа предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

SSS TRADE 
С&СН RB&BLIC. a.r.a

дата 01.12.2017r. 
гр. София

ПОДПИС ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
печат чл.42, а л .5 о т  зо п

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

(инж.
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК”ООД 
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИДИАЛ БГ” клон)

л
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Мс
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRADE
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛ/.

^  ч0

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm


J S I

Jfij &i п ъ л н о м о щ н о
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA

Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с
-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial BG”~koioh/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



Overenf - legalizace
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
_____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudim idne 22.11.2017

Mgr, a, notaf

/

i

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ”~khoh/ ,  вписано в Агенцията по вписванията ~ Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
Bj

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

М ая  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti

I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )

Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz
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www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съ о тв е тств и е  с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD  

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящ ото вер н о стта  на 
извършения о т  мен превод о т  чешки на български език на Сертиф икат за ком петентност  
на доставчик с пореден номер 244 о т  12.02.2016 г. Преводът се състои о т  2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPUSOBILOST 
DODAVATELE

v y d a n e  p r o

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC:25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

V yd an |^ p g i
JgS\^ВГинфс 

_ Я И Р п гн п
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018
ДО
„БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
У Л. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „ ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА /MESSRAD 
КОМВ./ С КАТ. № 5.1501.118"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул."Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLKMllial 
BG’’-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул. "Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистрирани) скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за 
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 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. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 20 броя зъбни колела /Messrad komb./ с каталожен №5.1501.118 на една партида 
в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. 
„Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

г  , /Ъ
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6. Гарандионият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка ~ комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни иомера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части е оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата01.12.2017г. 
гр. София

ПОДПИСиНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
печат ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА с

ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП 
(инж. Кр; ж . . ,
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК”ООД 
и «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон)
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
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ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRADE
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛ/.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial BG”~koioh/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



Overenf - legalizace
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
_____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudim idne 22.11.2017

Mgr, a, notaf

/

i

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

Мая ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )

Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98
www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1 0 9 8 /1 5  152 0 0  Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съ о тв е тств и е  с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD  

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и  i
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527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящ ото вер н о стта  на 
извършения о т  мен превод о т  чешки на български език на Сертиф икат за ком петентност  
на доставчик с пореден номер 244 о т  12.02.2016 г. Преводът се състои о т  2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPUSOBILOST 
DODAVATELE

v y d a n e  p r o

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC :25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

V yd an |^ p g i
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение№ 2 

към договор № 01-04-40/2018 г.
до
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „ ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ОСИ ЗА СТРЕЛКА ЗА ВРЕМЕ 
/TR1EBACHSE MONT./С КАТ. № 5.1503.119"

от “ССС ТРЕИД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул. "Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /«SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial 
BG’’-клон/, с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул."Вискяр планина” № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистриращн скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 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. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 20 броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./ с каталожен № 5.1503.119 на 
една партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 
6002, кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "XACЛEP,, (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращн скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ .(не по-дълъг от 120) календарни днн от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С



6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата01.12.2017г. 
гр. София

подпис
печат

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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(ИНЖ*
{пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК”ООД 
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон)
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Мс
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRADE
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛ/.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /« SSS  TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“S S S  TRADE CZECH REPUBLIC-filial BG”~koioh/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



Overenf - legalizace
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
_____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudim idne 22.11.2017

Mgr, a, notaf
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce
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Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
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PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz
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ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
VZOR

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 
v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “ 11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

H cpercva 1С93Д5. ' Г  У) P ^ h s  5
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ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz
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www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съ о тв е тств и е  с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD  

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и  i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящ ото вер н о стта  на 
извършения о т  мен превод о т  чешки на български език на Сертиф икат за ком петентност  
на доставчик с пореден номер 244 о т  12.02.2016 г. Преводът се състои о т  2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPUSOBILOST 
DODAVATELE

vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC :25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

V yd an |^ p g i
J g S \
^ В Г инфс 

_ Я И Рпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение № 2 

към договор № 01-04-40/2018 г.
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” Ха 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „ ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ПЛОЧИ МОНТАЖНИ 
/UHRWERKPLATINE MONT./ С КАТ. X® 5.1503.233”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-
filial c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407
София, ул. "Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет: , Доставка на резервни части за скорости мери ” ХАСЛЕР” 
(тахографи тио RT9, RT12 н нерегистриран! и скоростомери тип А16 и А28) и 
тахопреобразуватели "ХАСЛЕР” за нуждите на тяговня подвижен състав на ”БДЖ - Товарни 
превози” ЕООД за 2017 година”, за горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се 
запознали с документацията за участие и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 
и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с 
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения,

1. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с каталожен № 5.1503.233 на 
една партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 
6002, кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № ] към 
документацията за участие/, като срокът на доставка е 120 /сто н двадесет/ (не по-дълъг от 120) 
календарни днн от сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и 
съхранение. Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на 
производителя, предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от 
завода производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.
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6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 
24) месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от 
крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 
и А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата 
иа SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикул ни/кагаложни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат н декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.
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качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично
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състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



O v e r e n f  -  l e g a l i z a c e
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
_____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudim idne 22.11.2017

Mgr, a, notaf

/

i

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )

Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908
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Превод о т  чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съ о тв е тств и е  с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD  

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП
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527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящ ото вер н о стта  на 
извършения о т  мен превод о т  чешки на български език на Сертиф икат за ком петентност  
на доставчик с пореден номер 244 о т  12.02.2016 г. Преводът се състои о т  2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП
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Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPUSOBILOST 
DODAVATELE

vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC:25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

V yd an |^ p g i
J g S \^ВГинфс 

_ Я И Р п гн п
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.
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Приложение№ 2 

към договор № 01-04-40/2018 г.

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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ БАЛАНСИ /HEMMWERK 
MONT ./ С КАТ. № 5.1503.242”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул/Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filiai 
ВС”-клон/, с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул. "Вискяр планина" № 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР” (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахонреобразуватели "ХАСЛЕР” 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 година”, за
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения,

качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRaiP AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с каталожен № 5.1503.242 на една партида 
в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. 
„Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 3 20) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от 
завода производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри,

ч ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 
24) месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от 
крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в 
рамките на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще 
представим документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата 
„Указания към участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ или 
нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 год. 
на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производителя от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожии номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожии номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата 01.12.2017г. 
гр. София

подпис
печат

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Мс
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRADE
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛ/.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



O v e r e n f  -  l e g a l i z a c e
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
_____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudim idne 22.11.2017

Mgr, a, notaf
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )

Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод о т  английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съответствие с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD 

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и  i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на 
извършения от мен превод от чешки на български език на Сертификат за компетентност 
на доставчик с пореден номер 244 от 12.02.2016 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPUSOBILOST 
DODAVATELE

vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC :25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.
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Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018 г.
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ КОЛЕКТОРИ 48V 
/STIRNKOLLEKTOR КОМВ./ С КАТ. № 5.8311.160/03 48V"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашиде, РЧехия 
чрез «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /«SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial 
BG’’-клон/, с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул."Вискяр планина" № 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения,

1. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с каталожен № 5.8311.160/03 48V 
на една партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 
6002, кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто н двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ПРЕДЛАГАМЕ:

\
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА



6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога па SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата 01.12.2017r. 
гр. София

подпис
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София 1113, уя. Прелом 6„ ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
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-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



O v e r e n f  -  l e g a l i z a c e
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudimidne 22.11.2017

Mgr, a, notaf
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА



vv,-г •'• ч • *;
Ч

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
| Г р .  . ;;V.\V ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗ
I -V ’ .V ' ’ •• ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

r . . . . . .
\  ■ ,v /.-

7 V .v i : f tvV



ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )
Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод от чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908
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София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съответствие с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD 

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и  i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на 
извършения от мен превод от чешки на български език на Сертификат за компетентност 
на доставчик с пореден номер 244 от 12.02.2016 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.
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Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

O S V E D C E N I  O  Z P U S O B I L O S T  

DODAVATELE
vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC :25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

Vydan|^pgi
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018 г.
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ КОЛЕКТОРИ 60V 
/STIRNKOLLEKTOR КОМВ./ С КАТ. № 5.8311Л60/04 60V”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filia! 
ВС”-клон/, с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул."Вискяр планина" № 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 година”, за 
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения,

1. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 20 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с каталожен № 5.83 И . 160/04 60V 
на една партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 
6002, кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто н двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от 
завода производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ПРЕДЛАГАМЕ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 
24) месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от 
крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата 01.12.2017г. 
гр. София ЗАЛИЧЕНА НАпечат _
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Мс
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRADE
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛ/.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



O v e r e n f  -  l e g a l i z a c e
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudimidne 22.11.2017

Mgr, a, notaf

/
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m firT )
Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz
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София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод от чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz
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www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съответствие с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD 

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и  i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на 
извършения от мен превод от чешки на български език на Сертификат за компетентност 
на доставчик с пореден номер 244 от 12.02.2016 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPUSOBILOST 
DODAVATELE

vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC :25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

V yd an |^ p g i
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018 г.
до
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: „ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ КОЛЕКТОРИ 60V 
/STIRNKOLLEKTOR KOMBJ  С КАТ. № 5.8312.104 60V"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул,"Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial 
ВС”-клонД с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 София, 
ул. "Вискяр планина" № 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели ’ ХАСЛЕР" 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 година”, за
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание и изискванията на Закона за обществените 
поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения,

1. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 5 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с каталожен № 5.8312.104 60V на 
една партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 
6002, кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ПРЕДЛАГАМЕ:

\
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
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6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

7. Декларираме, че сме запознати е всички условия, вписани в проекта на договора (Приложение 
№ 2 към документацията за участие) и ги приемаме.

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата 01.12.2017г. 
гр. София

подпис шт л а й ____ V
.ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НАпечат
ОСНОВАНИЕ ЧЛ .2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

(ИНЖ. К|ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
(ПЪЛНО!Ьищш1к па и  ю п д  ъ ь ш  i xjii«7 ла/«Ж ”ООД
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон)

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К”

София 1113, уя. Прелом 6„ ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
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ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRADE
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



O v e r e n f  -  l e g a l i z a c e
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudimidne 22.11.2017

Mgr, a, notaf
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )
Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод от чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908
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София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съответствие с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD 

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на 
извършения от мен превод от чешки на български език на Сертификат за компетентност 
на доставчик с пореден номер 244 от 12.02.2016 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

OSVEDCENI O ZPU SO BILO ST 
DODAVATELE

vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC :25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

Vydan|^pgi
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018 г.
до
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11: „ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛИ 
/KOHLENHALTER КОМВ./ С КАТ. № 5.8311.108”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLlC-filial 
BG’’-клон/, с ЕИК: 17508П84, със седалище и адрес на управление Република България, ] 407 София, 
ул."Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР” (тахографи 
тип RT9, RT12 и иерегистриращи скоростомери тии А16 и А28) и тахопреобразуватели ”ХАСЛЕР” 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017 година”, за 
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 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. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 10 броя четкодържатели /Kohlenhaiter komb./ с каталожен № 5.83 ] 1.108 на една 
партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, 
кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
иерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от 
завода производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени предотавители на двете страни.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ^  ^
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

А



6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 
24) месеца от датата на доставка.

7. Декларираме, че сме запознати с всички условия, вписани в проекта на договора 
(Приложение 2 към документацията за участие) и ги приемаме.

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от 
крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер", произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата па 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP,

дата 01.12.2017г. 
гр. София

SS$ TRADE
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ПОДПИСИНФОРМАи'ИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
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ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП 
(ИМЖ. ..... ,.----—,
(пълномощник на “ССС ТРКЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК”ООД 
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИЛЛ БГ” клон)

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Мс
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

SSS TRADE
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛ/.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudimidne 22.11.2017

Mgr, a, notaf
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )
Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод от чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  ha

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съответствие с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD 

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП
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527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на 
извършения от мен превод от чешки на български език на Сертификат за компетентност 
на доставчик с пореден номер 244 от 12.02.2016 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП
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Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

O S V E D C E N I  O  Z P U S O B I L O S T  

DODAVATELE
vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC:25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

Vydan|^pgi
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018 г
ДО
„БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ВАЛОВЕ ЗАДВИЖВАЩИ 
/ANTRIEBACHSE MONTJ  С КАТ. № 5.1555.219”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’’Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБ ЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial 
B G ” ~kmioh/ ,  с ЕИК: 17508П84, със седалище и адрес на управление Република България, 3407 София, 
ул."Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет:,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи 
тип RT9, RT12 н нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" 
за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за
горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие и 
условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 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. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HasIerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 20 броя задвижващи валове /Antriebachse mont./ с каталожен № 5.1555.219 на 
една партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. Стара Загора, п.к. 
6002, кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в Техническа спецификация и 
технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия 
подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. /Приложение № 1 към документацията за 
участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не по-дълъг от 120) календарни дни от 
сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и съхранение. 
Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя, 
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от 
завода производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

_  ^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П



6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 
24) месеца от датата на доставка.

7. Декларираме, че сме запознати с всички условия, вписани в проекта на договора 
(Приложение N° 2 към документацията за участие) и ги приемаме.

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от 
крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в рамките 
на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще представим 
документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата „Указания към 
участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 и 
А28, и тахопреобразуватели "Хаслер”, произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригинални резервни части от производители от групата на 
SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожии номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност иа оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера иа предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата 01.12.2017г. 
гр. София

SSS TRADE
пм И >  CZECH REPUBLIC, s.r.o.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

подпис
печат

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

X
(ИВЖ. Кркснмир jjhjh[>uu;
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК”ООД 
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон)

М
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.

^ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Мс
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SSS TRADE
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



O v e r e n f  -  l e g a l i z a c e
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudimidne 22.11.2017

Mgr, a, notaf

/
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ОРИГИНАЛА
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )
Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод от чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 
v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  ha

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

AUTHORIZATION

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съответствие с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD 

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на 
извършения от мен превод от чешки на български език на Сертификат за компетентност 
на доставчик с пореден номер 244 от 12.02.2016 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

O S V E D C E N I  O  Z P U S O B I L O S T  

DODAVATELE
vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC:25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

Vydan|^pgi
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение№  2 

към договор № 01-04-40/2018 г.

ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № з 
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16: „ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ ЕЛ.ДВИГАТЕЛИ 
48V/EMPFANGERMOTOR MIT STECKER С КАТ. № 5.8321.001/48V

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.oA 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial BG’’-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина" № 8, етЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас публично 
състезание по ЗОП с предмет: ,Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" 
(тахографи тип RT9, RT12 и не регистриращ и скоростомери тип А16 и А28) и 
тахопреобразуватели '’ХАСЛЕР” за нуждите на тяговия подвижен състав на «БДЖ - Товарни 
превози" ЕООД за 2017 година”, за горепосочената обособена позиция. Декларираме, че сме се 
запознали с документацията за участие и условията за участие в обявеното от Вас публично състезание 
и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му. Съгласни сме с 
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения,

1. Предлаганите резервни части съответстват по предназначение, технически параметри, 
качество и надежност на оригиналните резервни части с посочените каталожни номера от каталога на 
производителя „HaslerRail” AG, Берн, Швейцария.

2. Ще доставим 10 броя ел.двигатели 48V/Empfangermotor mit Stecker/ с каталожен № 
5.832I.001/48V, на една партида в склада на възложителя в локомотивно депо Стара Загора (адрес: гр. 
Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален”), съгласно техническите изисквания, заложени в 
Техническа спецификация и технически изисквания на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" 
(тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели 
"ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г. 
/Приложение № 1 към документацията за участие/, като срокът на доставка е 120 /сто и двадесет/ (не 
по-дълъг от 120) календарни дни от сключване на договора.

3. Транспортирането на резервните части ще се извърши за наша сметка с организиран от нас 
транспорт до горепосочения склад на възложителя.

4. Резервните части ще се доставят опаковани в стандартната опаковка на завода производител, 
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди транспортиране и 
съхранение. Всяка опаковка ще бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на 
производителя, предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.

5. Резервните части ще се придружават с оригинален сертификат за качество, издаден от завода 
производител и след установяване на съответствието им по вид и количество съвместно с наш 
представител, се съставя приемо -  предавателния протокол, в който се описват предадените и приетите 
стоки по вид и количество и се подписва от оправомощени представители на двете страни.

ПРЕДЛАГАМЕ:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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6. Гаранционият срок на резервните части е 24 /двадесет и четири/ месеца (не по-кратък от 24) 
месеца от датата на доставка.

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

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

9. Ще изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата оферта за 
горепосочената обособена позиция.

10. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, в 
рамките на нормативно установения срок по чл. 112, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора ще 
представим документите, посочени в приложените към документацията за участие в процедурата 
„Указания към участниците за подготовка на офертата”.

Неразделна част от настоящото техническо предложение са:

1. В случай, че участникът не е производител, участникът да представи оригинален документ 
или нотариално заверено копие, доказващ правото му да предлага и извършва доставка през 2017/2018 
год. на резервни части, предназначени за тахографи RT9 и RT12 за нерегистриращи скоростомери А16 
и А28, и тахопреобразуватели "Хаслер”, произведени след 1970 г.

2. Образец на сертификат за качество, който обичайно се издава и придружава доставката на 
предлаганите резервни части за съответната обособена позиция, предназначени за посочените 
скоростомери и тахопреобразуватели -  копие, заверено от представляващия участника;

3. Когато участникът предлага оригвнални резервни части от производители от групата 
на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат.

4. Ако участникът предлага еквивалентни резервни части, съответстващи по 
предназначение, технически параметри, качество и надеждност на оригиналните резервни части 
от каталога на SECHERON HASLER GROUP, същият да представи техническа спецификация с 
артикулни/каталожни номера на предлаганите от него резервни части, заверена за производство и 
доставка през 2017/2018 год. с оригинален подпис и печат и декларация (в оригинал) за пълно 
съответствие по технически характеристики и надеждност на предлаганите от него еквивалентни 
резервни части с оригиналните от каталога на производителя SECHERON HASLER GROUP.

дата01.12.2017г. 
гр. София

-ЛГ
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Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер в книгата за вписвания 0-249/2017
Удостоверявам, че инж. Пьотр Торхан, роден на 05.06.1947 г., с адрес: Дашице, 
„Тилова“ 113, чиято самоличност беше удостоверена, собственоръчно подписа 
този документ пред мен.

Хрудим, 22.11.2017 г,
Мгр. Милан Кучера, нотариус 
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр. Милан Кучера, 
нотариус в Хрудим

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения от 
мен превод от чешки на български език на Удостоверение -  легализация номер 0 —249/2017. 
Преводът се състои от 1 (една) страница.
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA
Долуподписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , във  в р ъ зк а  с

-ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П

качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регастър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~ko io h/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" № 8, етЛ

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М :
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

_чл.42, а л .5 о т з о п  ________  , ц . .... л  ̂ х ___ , със следните права:
1. Да представлява интересите на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

«ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички Ю Л , да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътни че ски превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (Ю Л  и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/шш 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД или неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

10. Да се подписва от мое име и от името на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за „участие в процедура по публично

ВЯРНО С а ,
ОРИГИНАЛА

'ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА , 6.Г.О.
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП



състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и гахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 
обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Na 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Na 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Na 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Na 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време /Triebachse mont/. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена позиция Na 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242"; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. Обособена позиция Ns 9:
,Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10:Доставка на 5 броя колектори 60 V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; 11. Обособена позиция Ns 11:,Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. JMs 
5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Anuiebachse mont./ с кат. Ns 5,1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. Ns
5.8321.001/48V” , с възложител „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” в 
посочената процедура, включитедни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: Доставка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. Ns 5.1501.105”; 2* Обособена позиция Ns 2: Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.114”; 3. Обособена позиция Ns 3: Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни коледа /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. Ns 5.1503.233”; 7. Обособена 
позиция Ns 7:Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont/ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8 Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11. Обособена позиция Ns 11: Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.8311.108”; 12. Обособена позиция Ns 12: Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. Ns 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5.1502.200/01”;
16. Обособена позиция Ns 16: Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат.
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширително 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегш

УПЪЛНОМОЩИТЕ/!:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cfs!o overovaci кп*Ьу0СН0ВАНИЕ 4/1-2 отззлд' във ВРЪЗКА с
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Ovefuii,zeIng..
____ , jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou vtastnorucne
podepsal.

VChrudimidne 22.11.2017

Mgr, a, notaf
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ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП
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ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
Подписаният ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

персонален номер чл-42,АЛ-5 от зоп
качеството ми на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул "Тилова” И 2, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS 
TRADE CZECH REPUBLIC-filial B G ” ~kho h / ,  вписано в Агенцията по вписванията ~  Търговски 
регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. "Вискяр планина" № 8, 
ет.1 -  участник в процедура публично състезание с предмет; „Доставка на резервни части за 
скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип AI6 и 
А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - 
Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за обособени позиции № 1 , № 2 , № З Д » 4 , №  5, № 6, 
As 7, As 8, As 9, As 10, № 11, As 12, № 13, As 14, As 15 и Asl6

Предлаганите от нас за доставка резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип 
RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР", 
съответстват по предназначение, технически параметри, качество и надежност на оригиналните 
резервни части от каталога на „HaslerRail” AG, Берн , Швейцария и ще отговарят на всички 
изисквания на Възложителя, обявени и посочени в документацията по посочената продцедура.

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

27Л.2017г. ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

Е ЗАЛИЧЕНА НА

SSS TRADE
CZECH REPUBOC, £. г 0.j  F Г I  U * - l  и и Л - Т Ч - ' ,  I .  У* s

ui. TVLOVA112 (подпис и печат)
533 03 Da&ce



ЕТ н ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет, 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98
www.soiid-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел,: 602 467 695, 776 014 676

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за доставка на резервни части за скоросхомери "ХАСЯЕР" (тзхографи тип RT 9, RT12 и 
нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 

тяговия подвижен състав на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 2017/2018 г.

№ Артикулен/ 
Каталожен № Наименование

Количество 
за доставка 

/брой/
1 5.1501,105 Зъбно колело 40
2 5.1501.114 Зъбно колело 40
3 5.1501.117 Зъбно колело 40
4 5.1501.118 Зъбно колело 20
5 5.1503.119 Ос за стрелка за време 20
6 5.1503.233 Плоча монтажна 20
7 5.1503.242 Баланс 20
8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V 20
9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V 5
11 5.8311.108 Четкодържател 10
12 5.8311.110/90 Кабелна плоча 10
13 5.1555.219 Вал задвижващ 20
14 5.1554.360/01 Манометър мембранен 7 bar 20
15 5.1502.200/01 Километроброяч 20
16 5.8321.001/48V Синхронен ел. двигател 48 V 10

Производството и доставката на резервни части съгласно настоящата документация е
задължителна за 2017 и 2018 година. Гаранционният срок на резервните части е 24 месеца.

(подпис не се чете)
B j

управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ISO 9001 уд. Дьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
LL-C (Certification} ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204
ПРЕСТРЕИД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29,12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаната Мая Николаева Радичевау удостоверявам с настоящото верността на извършеникотмен 
превод о т  чешки на български език на ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преводът се състои Qtn 1 (една) l  \\
страница.

Преводач: /? / /  ■■■■
U

/)
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

М а я  ^ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

http://www.soiid-k.com/prevodi.htm
mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobii: 602 467 695, 776 014 676

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи 
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017/2018 г.

№
Артикулен/ 

Каталожен № Наименование

Количество
за

доставка
/брой/

1 5.1501.105 Зъбно колело /Aufeugsachse komb. 40

2 5.1501.114 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

3 5.1501.117 Зъбно колело /Kuppiungsrad komb 40

4 5.1501.118 Зъбно колело /Messrad komb 20

5 5.1503.119 Ос за стрелка за време /Triebachse mont. 20

6 5.1503.233 Плоча монтажна /Uhrwerkpiatine mont 20

7 5.1503.242 Баланс /Hemmwerk mont 20

8 5.8311.160/03 48V Колектор 48V /Stirnkoiiektor komb. 20

9 5.8311.160/04 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 20

10 5.8312.104 60V Колектор 60V /Stirnkoiiektor komb. 5

11 5.8311.108 Четкодържател /Kohienbaiter komb. 10

12 5.8311.110/90 Кабелна плоча /Kontakttager komb. 10

13 5.1555.219 Вал задвижващ /Antriebachse mont 20

14 5.1554.360/01 Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar 20

15 5.1502.200/01 Километроброяч/RolienzShier 20

16 5.8321.001/48V Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker 10

Vyroba a dodavka dtlu die teto technicke dokumentace je zavazna pro rok 2017 a rok 
2018, Zarucru doba na nahradni diiy je 24 mesicu.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Jednatel spoiecnosti
I S O  9 0 0 1
М.-С (С е  r i i fi<:at i о n )

W F m f ir T )
Hocjerovs !C9o/!6, ']£2 00 
iCO; 252 SB 204, D!C: CZ2i

® 
iha 5 
9204

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 D1C: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddf! C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


БТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К'

София 1113, ул, Прелом 6., ет. 1, an. 5, тел./факс: 870 76 98

www .soiid k .com/prevodt .htm

Превод от чешки на български език

ПРЕСТРЕИД CZ ООД www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ 2.2.

съгласно CSN EN 10204
ОБРАЗЕЦ

Поръчител:
Номер на поръчка:

Название на частта: Баланс

Каталожен номер: 5.1503.242

Вид на материала: Изпълнява действащите CSN стандарти

Брой доставени части:

Отговаря на изискуемите стандарти Да

Резултат от проверката Без дефекти

Фамилия, дата Мерта,

Преди експедиране продуктът беше проверен още веднъж, изпълнението и качеството му 
отговарят на стандарта, продуктът е в съответствие с изискванията на поръчката.

Дата: 21.11.2017 г.
Изготвил:Г а

Одобри; а
(подпис не се чете)

Печат на ЛРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  мен
превод о т  чешки на български език на ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПИТВАНЕ 2.2. Преводът се състои о т
страница.

Преводач: ц /рлу/ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

mailto:prestrade@seznam.cz


www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

ZKU&BNf ZPRAVA 2.2,
V Z O R

die CSN EN 10 204

Objednavatel:

Cfslo objednavky

N3zev soucasti Hodinovy krok

Katalogove cislo 5.1503.242

Druh materiaiu Vyhovuje platnym normam CSN

I Po£et dodanych kusD

Odpovtda pozadovanym nor m3 m Ano

N3lez kontroly Bez zavad

Pftjmeni', datum Merta,

Vyrobek byt pfed expedid prekontrolov^n, jeho provedent a jakost odpovtdd norme a vyrobek je 

v souiadu s pozadavky objednavky.

Datum; 21 “11“ 2017 Vypracovala: >v3

Schvalil; И н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  h a

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

Hcpercva 1С93Д5. ' Г  У) P^hs 5

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz




ЕТ" ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.solid-kxom/prevodi,htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 467 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, компания-производител,

декларираме пълното съответствие на техническите характеристики, материала, функциите, 

надеждността, габаритните и монтажните размери на нашите продукти, както и че те са 

предназначени за тахографи тип RT9 и RT12, за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28 

и тахометри "Хаслер", произведени след 1970 г.

Вг

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

(подпис не се чете)

Управител на компанията

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

ISO 9001
LL-C (C ertification)

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204

Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1998 г., отдел С, ф.д.91908

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността нд извършения'fan 
мен превод о т  английски на български език на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ о т  21.11.2017 г!Преводът се. ' 
състои о т  1 (една) страница. : ( i: V; '

Преводач:

Веселин  К он ст ан т ин ов  Кост ов

http://www.solid-kxom/prevodi,htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( PRESIKAD€ J
www.prestrade.cz prestrade@>seznam.cz mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

Declaration of conformity

We PRESTRADE CZ s.r.o. Manufacture company,

Declare full compliance with technical characteristics, material, 
features, reliability, overall and mounting dimensions of our products and 
that they are intended for tachographs RT9 and RT12, for non-registered 
speedometers A16 and A28 and Hasler tachometers produced after 
1970.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С .

\/!<ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

jednatei spoiecnosti PRESTRADE CZ s.r.o.

H6c,erova 1098/15, 152 00 Praha 5 
(CO: 252 99 204, Qlfi: CZ25299204

I S O  9 0 0 1
t. t..C  C irri ifi c ist i o n )

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
iC: 25299204 DfC: CZ25299204

Firma je zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dne 29.12. 1998, oddff C, vlozka 91908

http://www.prestrade.cz




ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тед./факс: 870 76 98

www.sofid-kxom/prevodi.htm

Превод от английски език

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
www.prestrade.cz prestrade@seznam.cz мобилен тел.: 602 46? 695, 776 014 676

Дата: 21.11.2017 г.

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Ние, ПРЕСТРЕЙД CZ ООД, като производител на резервни части за тахографи тип RT 9 и RT 12 

за нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28; и тахометри "Хаслер" (произведени след 

1970 г.) със седалище: ул. „Хьогерова" 1098/15, 152 00 Прага 5, оперативни съоръжения: 

Юнгманова 11, 563 01, Ланшкроун, Чешка Република, с настоящото упълномощаваме 

фирмата

ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУ6ЛИК О О Д , Тилова 112, Дашице 

да оферира и доставя нашата продукция през 2017/2018 г. 

Настоящото упълномощаване е валидно до: 31.12.2018 г.

(подпис не се чете)
управител на фирма ПРЕСТРЕЙД CZ ООД

Печат на ПРЕСТРЕЙД CZ ООД
ул. „Хьогерова" 1098/15,152 00 Прага 5
ИН: 252 99 204, ИН по ЗДДС: CZ25299204

sss TRADE
REPUBLIC, В. ПО.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

ISO 9001

LL-C {Certification}
/

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД ул. „Хьогерова" 1098/15 152 00 Прага 5 
ИН: 252 99 204 ИН по ЗДДС: CZ25299204
Фирмата е вписана в регистъра на Градски съд Прага на 29.12.1398 г., отдел С, ф.д.91908

у /

Подписаният Веселин Константинов Костов, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  английски на български език на Оторизационно писмо о т  21.11.2017 г. Преводът се състои 
о т  1 {една) страница.

Преводач:

Веселин К онст ан т инов  Кост ов

http://www.sofid-kxom/prevodi.htm
http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


( ■ ш г ш ю
www.prestrade.cz prestrade@ seznam .cz  mobil: 602 467 695, 776 014 676

Date: 21.11.2017

A U T H O R I Z A T I O N

We, PRESTRADE CZ s.r.o. as manufacturer of spare parte for tachographs RT 9 and RT 12 for 
non-recordable speedometers A 16 and A 28; and "Hasler" tachometers {produced after 1970) and 
headquarters: Hogerova 1098/15, 152 00 Prague 5. operating premises: Jungmannova 11, 563 01 
Lanskroun, Czech Republic, authorize by this the company:

SSS TRADE CZECH REPUBLIC s.r.o., Tylova 112, Dasice

For to offer and to deliver our production during 2017/2018 years.

This authorization is valid till: 31.12.2018

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

У | £ИНФОРМАЦИЯТА е з а л и ч е н а  н а

ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

jednatel firmy PRESTRADE CZ s.r.o.

Hogerovp i 
\йО: 252 p;

Дй'15, 152 00 Praha 5 
.... CZ25299204

I S O  9 0 0 1

PRESTRADE CZ, s.r.o. Hogerova 1098/15 152 00 Praha 5
1C; 25299204 DSC; CZ252992G4

Fsrma ]e zapsana u Mestskeho soudu v Praze, dr>e 29 12 1998, oddf! C, vfozka 91908

41M

http://www.prestrade.cz
mailto:prestrade@seznam.cz


София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, ап. 5, тел./факс: 870 76 98

www.sond-k.com/prevodi.htm

Превод от чешки на български език

Ческе драхи АД 
Генерална дирекция 

Отдел Релсови превозни средства
Набржежи Л. Свободи 1222 

CZ-110 15 Прага 1

Пореден номер: 244 Прага, 12.02.2016 г.

СЕРТИФИКАТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА ДОСТАВЧИК 

издаден на

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Хьогерова“ 1098/15 

152 00 Прага 5 - Хлубочепи 
ИН: 25299204

Горепосоченото дружество доказа, че по смисъла на предписание CD V 6/2 и в 
съответствие с последващите разпоредби, е технически компетентно да извършва за CD 

АД и дъщерните му дружества в производственото си помещение на адрес;

ПРЕСТРЕЙД CZ ООД 
ул. „Юнгманова“ 11 
563 01 Ланшкроун

следните дейности, спадащи до областта на Аспектите, свързани с безопасността, определени
от предписание CD V 6/1:

1 .  П р о и з в о д с т в о  н а  р е з е р в н и  ч а с т и  з а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  и  п р е д а в а т е л и  
М е т р о  и  Х а с л е р
2 .  П р о и з в о д с т в о  и  р е м о н т  н а  г л а в и  н а  п р е д а в а т е л и  М е т р о  и  Х а с л е р
3 .  Р е м о н т  н а  м е х а н и ч н и  т а х о г р а ф и  М е т р о  и  Х а с л е р
4 .  П р о и з в о д с т в о  н а  п о м п и  п о д  н а л я г а н е  з а  с в а л я н е  н а  л а г е р и  Т М  ( з а щ и т е н а  о т  
И н с т и т у т а  п о  п р о м и ш л е н а  с о б с т в е н о с т  н а  Ч е ш к а т а  р е п у б л и к а  п о д  н о м е р  9 7 6 4

при с следните условия:
а) при изпълнение на горепосочените дейности ще бъдат спазвани разпоредбите на 
действащите преписания на Групата CD, съответните норми и наредби, посочени в Наредба 
SUJB 307/2002 ДВ и последващите изменения, ще бъдат използвани единствено валидна и 
одобрена техническа документация и коопериране, посочени в Приложение на настоящия 
Сертификат;
б) кооперирането може да се извършва единствено с организации, отговарящи на изискванията
на CD V 6/2 и в  съответствие с последващите разпоредби; 'ч/-
в) Отдел Релсови превозни средства, ГД, ЧД АД си запазва правото да извършва контролен
Системен клиентски одит, както и евентуално последващо ограничаване /на дейността или 
прекратяване на настоящия СертификаЦр ■;
г) при извършване на горепосоченитвгДЕностн 1&£&Шдв5£ьт не трябва да нарушава правото на
интелектуална собственост по смис)информаЦията езаличенана я 14/1993 ДВ, 207/2000 ДВ,

вя рн о  с  |ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
у ™  .42, АЛ.5 ОТЗОП

\  и i

http://www.sond-k.com/prevodi.htm


527/1990 ДВ, 478/1992 ДВ и съответните предписания. Проверката на правата на 
интелектуална собственост не е част от Системния клиентски одит;
д) в случай на необходимост от дефектоскопска проверка на частите на релсовите превозни 
средства или на техните компоненти, тази дейност трябва да бъде извършвана единствено в 
кооперация с упълномощена по смисъла на действащите предписания организация;
е) при извършване на горепосочените дейности организацията няма право да извършва 
заваряване, дори и при коопериране;
ж) Продуктовият клиентски одит се осъществява според предписание CD V 6/1 и в съответствие 
с последващите разпоредби.

Издаденият сертификат прекратява валидността на Сертификат № 244 от 15.03.2012 г. 
Валидността на сертификата е определена до 28. 02. 2019 г.

Подписаната Мая Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на 
извършения от мен превод от чешки на български език на Сертификат за компетентност 
на доставчик с пореден номер 244 от 12.02.2016 г. Преводът се състои от 2 (две) страници.

(подпис не се чете)
Отдел Релсови превозни средства

Преводач;
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 

МЗЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

S S S  TRAPS
CZECH REPUBUC, яло.

filial BG
НАМ



Evidendni cisio. 244

Ceske  drahy, a.s.
Genefeini feditelstvi 

Odbor kolejovych vozidei 
NtebfeZi L. Svobody 1222 

CZ - 110 15 Praha 1

ypraze  dne 12. 02. 2016

O S V E D C E N I  O  Z P U S O B I L O S T  

DODAVATELE
vydane  p ro

PRESTRADE CZ s.r.o.
Hogerova 10S3/15 

152 00 Praha 5 - Hlubocepy
lC :25299204

Vy&e тебепй organizace prok&zala, ie Je v& smysiu pfedpisu CD V6/2 ve гпШ pozd&j&tch pfedpisu 
zpusobiid provddgt pro CeskG dr$hy, a. s a jejich dcefind spotetinosti v provozovnS na aarese

PRESTRADE CZ s.r.o.
Jungmannova 11 
563 01 Lanikroun

nite uvedenb Cinnosti, sp&dajici do oblasti BezpeCnostnC relevantnich aspektu, stanomnych pfedpisem CD
V6Z1 ve zn&nl pozdCjCfch predpisu

1. Vyroba NO do mechanickych tachografu a vysfla£u Metre a Haslet.
2. Vyroba a repovace hlav vysiladii Metra a Hasler.
3. Opravy mechanickych tachografu Metra a Hasler.
4. Vyroba tlakovych pump ke stahov&ni lozisek TM {chrarfeno Uradem prftrrtyslovdho viastnictvi 

CR pod dislem 9764)

za t§chto podmfnek:
pri shora uvedene dinnosti musi byt dodriovana ustanoveni piatnych pfedpisu Skupiny CD, pfisiu&nych norem a 
vyhia&ek, ustanoveni VyhibSky SLIJB 307/2002 Sb. ve znbni po2d6j$tch predpisu, pouiita piatna a schvaiena 
technickb dokumentace v6etn§ Techntckych podmfnek a vyuZivbny kooperace, uvedene v PHfoze tohoto Osv&dbeni, 
kooperace musf byt provad§ny pouze s organizacemi, vyhovujmimt pfedpisu CD V6/2 ve zn&nf pozd£j§tch pfedpisu, 
Odbor kolejovych vozidei GP CD, a.s. si vyhrazuje pfevo provedeni kontrolniho Zbkaznickdho systemovbho auditu a 
pfipadnd nbsiedne omezeni rozsahu binnosti nebo zruSeni tohoto OsvAddeni,
ph shora uvedene cinnosti nesmi dodavatei porusit prdva k dusevnimu viastnictvi ve smysiu Zbkona 6, 121/2000 Sb., 
c. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejfclch pfedpisu. Provbfovani prav k duSevnimu 
viastnictvi neni soucbsti Zakaznickbho systemov&ho auditu,
ph shora uvedenb Cinnosti nesmi organizace vyuziva? svafovbni, a to ani v kooperaci,
v pnpadb nutnosti defektoskopickb kontroiy dllu zelezniCnich kolejovych vozidei nebo jejich podsestav musi byt tato 
cinnost provadena pouze v kooperaci s opravnenou organizaci ve smysiu piatnych pfedpisu, 
zbkaznicky produktovy audit se provddi die pfedpisu CD V 6/1 ve zndni pozddjCich pfedpisu.

Vydan|^pgi
JgS\^ВГинфс 

_ ЯИРпгнп
ВЯРНО С.чл.42, АЛ.5 0Т30П

ОРИГИНАЛА

d te n im  soufeasnfe OsvddCeni Cisio 244 ze dne 15. 03. 2012 
je stanovena do: 28. 02. 2019

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

—V'
7а пньог koi^&vych vozidei gW c®:-8.S.



Приложение >s з
до към договор № 01-04-40/2018 г.

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА 40 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА 
/AUFZUGSACHSE КОМВУ С КАТ. № 5.1501.105"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 359 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBL1C- 
filial B G ” - ioio h / ,  c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул, "Вискяр планина" № 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 

части за скоростомерн „ХАСЛЕР“ (тахографи тип RT9, RT12 и нерегнстрнращн скоростомери 
тип А16 и А28) и гахопреобразуватели „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Aufzugsachse komb./ с каталожен № 5.1501.105 -
189.00 / сто осемдесет и девет/лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с каталожен 
№ 5.1503.105, представляваща общата стойност на обособена позиция № 1 е 7 560,00 /седем хиляди 
петстотин и шестдесет/ лв. без ДДС.

3. Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 201! /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка: ”  * '

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал,1, раздел II от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

гЩР SSS r#AO£
CZECH REPUBLIC

дата 01.12.2017г. подпис
гр. София печат

(ннж. KpHtHMi , -----
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕ11УБЛИК*ООД
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ* клон)

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 ОТ 
ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



Образец!
Приложение № 9.2

д о
„Б Д Ж -Т О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
У JL „И В А Н  В А ЗО В ” Xs 3
1080 ГР . С О Ф И Я

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л* 2:,ДОСТАВКА НА 40 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА 
/KUPPLUNGSRAD KOMBJ С КАТ. Xs 5.1501.114"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул."Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial ВС”-клон/, c ЕИК; 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул/’Вискяр планина" № 8, ет, 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си е публично състезание по ЗОП с предмет: Доставка на резервни 
части за скоросгомери „ХАСЛЕР“ (тахографн тип RT9, RT12 н не регистриращ и скоростомери 
тип А16 и А28) и тахолреобразувателн „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Kupplungsrad komb./ с каталожен Jfe 5.1501.114 -
85.00 /осемдесет н пет/ лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с каталожен 
№ 5.I501.H4, представляваща общата стойност на обособена позиция № 2 е 3 400,00 /три хиляди и 
четиристотин/ лева без ДДС.

3. Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

4. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1, раздел II от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

5. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

6. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

ПОДПИ<иНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
печат ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 о т

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
(ннж. Кр

(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГООД
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ КГ" клон)

дата 01.12.2017г.
гр. София



Образец,'
Приложение № 9J

д о
„Б Д Ж -Т О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
У Л . „И В А Н  В А З О В ” X* 3
1080 ГР . С О Ф И Я

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ X* 3: „ДОСТАВКА НА 40 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА 
/KUPPLUNGSRAD KOMB./ С КАТ. Xs 5.1501,117”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’’Тилова” 3 32, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial BG’’-клон/, c ЕИК: 17508H84, със седалище и адрес на управление Република България, 3407 
София, ул."Вискяр планина" Хе 8, ет. 3

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 
части за скоростомерн „ХАСЛЕР“ (тахографн тип RT9, RT12 и нерегнстрнращи скоростомери 
тип А16 и А28) » тахоиреобразуватели „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарим превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Kupplungsrad komb./ с каталожен X* 5.1501.13 7 -
35.00 /тридесет и пет/лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с каталожен X» 
5.3 501.117, представляваща общата стойност на обособена позиция № 3 е 1 400.00 /хидяда и 
четиристотин/ лева без ДДС.

3. Цените се разбират DDP. съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

4. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1, раздел Н от проекта на договора (Приложение X» 2 към документацията за 
участие).

5. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС,

6. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

дата 01.12.2017г.
гр. София

___ TRADE
ПОДПИС ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
печат ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 о т

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
(ннж. Краси

(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГООД
н “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ* клон)



Образец!
Приложение М 9.4

„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
Д О

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4; „ ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ЗЪБНИ КОЛЕЛА /MESSRAD 
КОМВ./ С КАТ. Хй 5Л501.118”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.oA 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial ВС”-клон/, с ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина" Jfe 8, етЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 
части за скоростомерн „ХАСЛЕР“ (тахографи тин RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери 
тип AI6 и А28) е тахопреобразуватели „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на зъбно колело /Messrad komb./ с каталожен № 5.1501,118 -  172.00 
/ сто седемдесет и два / лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 20 броя зъбни колела /Messrad koinb./ с каталожен № 
5.1501,118, представляваща общата стойност на обособена позиция № 4 е 3 440.00 /три хиляди 
четиристотин ичетнрндесет/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до ju календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1, раздел II от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

дата 01.12.203 7г.
гр. София

подпис! 
печат .

SSS ТЯАП£
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

1,v™  ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 ОТ 
(инж. Кра«4°пк- във ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП 

(шьлномошннк на ч л л  i гг .и д  ч м и  гм к \  ь .ш к О О Д  
к «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ' клон)



Образец!
Приложение /А 9.5

д о
„Б Д Ж  Т О В А Р Н И  П Р Е В О ЗИ ” Е О О Д
У Л . „И В А Н  В А З О В ” №  3
1080 ГР. С О Ф И Я

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Xs 5: „ ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ОСИ ЗА СТРЕЛКА ЗА 
ВРЕМЕ /TR1EBACHSE MONT. С КАТАЛОЖЕН № 5.1503.119”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕЛУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” i 12. CZ-533, гр.Дашиде, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBL1C- 
filial ВС”-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина" JNs 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 
части за скоростомери „ХАСЛЕР“ (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращн скоростомерн 
тип А16 и А28) и тахоиреобразуватели „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на ос за стрелка за време /Triebachse moot./ с каталожен 
N® 5.1503.119- 228.50 /двеста двадесет и осем лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 20 броя оси за стрелка за време /Triebachse moot./ с каталожен 
Ха 5.1503.119, представляваща общата стойност на обособена позиция Ns 5 е 4 570.00 / четири хиляди 
петстотни и седемдесет/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал, 1, раздел II от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

дата 01.12.2017г. 
гр. София

подпис
печат

SSS TRADt
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 ОТ 
ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

:о.

(ннж. Красимир Лазаров) \
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГООД
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ' клон}



Образеи!
Приложение JVs 9,6

Д О
„Б Д Ж -Т О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
У Л . „И В А Н  В А З О В ” №  3
1080 ГР. С О Ф И Я

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „ ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ПЛОЧИ МОНТАЖНИ 
/UHRWERKPLATINE MONT./ С КАТ. № 5.1503.233”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /WSSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” ! 12, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBL1C- 
fiHal ВО”-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул,"Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 

части за скоростомери „ХАСЛЕР“ (тахографи тип RT9, RT12 и нерегнстрпращи скоростомери 
тип А16 и А28) и тажопреобразуватели „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на монтажна плоча /Uhrwerkplatine montV с каталожен № 5,1503.233 
-  535.10 / петстотин тридесет и пет лева и десет стотинки/лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 20 броя монтажни плочи /Uhrwerkplatine mom./ с каталожен 
№ 5.1503.233, представляваща общата стойност на обособена позиция № 6 е 10 702.00 / десет хиляди 
седемстотин и два/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес; гр. Стара Загора, п.к, 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1, раздел И от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

ч sss
дата 01,12.2017г.
гр. София

ПОДПИС ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
печат 0СН0ВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 о т

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

г .о .

(ННЖ> K p tC n m n |)  .  idM ipu ti;
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГООД 
н «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ ЬГ* клон)



Образец!
Приложение А% 9.7

„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
д о

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” Ха 3 
1080ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Ха 7: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ БАЛАНСИ /HEMMWERK 
MONT./ С КАТАЛОЖЕН Ха 5.1503,242”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК; 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова” 1 12, С2-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
f f i ia l  ВС”-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина" № 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 

части за скоростомери „ХАСЛЕР“ (тахографи тин RT9, RT12 н нерегнсгрнрашн скоростомери 
тип А16 и А28) и та а «преобразувател и „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на баланс /Hemmwerk mont./ с каталожен Ха 5.1503.242 -  699,00 
/шестотин деветдесет и девет/ лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с каталожен Ха 5.1503.242, 
представляваща общата стойност на обособена позиция № 7 е 13 980.00 /тринадесет хиляди 
деветстотин и осемдесет/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 20i 1 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1, раздел U от проекта на договора (Приложение Ха 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част. в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

дата 01.12.2017г.
гр. София

ПОДПИС ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
печат ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 о т

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП 
(ннж. Красим,!}, viaKipvo/

(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК”ООД 
» “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон)



Образец!
Приложение Лл£ 9.8

д о
„Б Д Ж -Т  О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
УЛ. „И В А Н  В А З О В ” №  3
1080 ГР. С О Ф И Я

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ КОЛЕКТОРИ 48V 
/STIRNKOLLEKTOR KOMBJ С КАТ, № 5,8311.160/03 48V"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.”Тилова" 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial ВС”-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина" № 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 
части за скоростомери „ХАСЛЕР“ (тахографи тип RT9, RTI2 и нерегистриразди скоростомери 
тип А16 и А28) и тахолреобразувателн „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговин подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на колектор 48V/Stirnkollektor kornb./ с каталожен № 5.8311.160/03 
48 V ~ 1 298.00 / хиляда двеста деветдесет и осем/ лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с каталожен 
№ 5.8311.160/03 48V, представляваща общата стойност на обособена позиция № 8 е 25 960.00 
/ двадесет н пет хиляди деветстотин н шестдесет/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ад.1. раздел П от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка Чжомунадни услуги.

дата 01.12.2017г.
гр. София

ПОДПИС ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
печат ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 ОТ >' 

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
(ннж. Краен

{пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК**ООД
и «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ’ клон)



Образец!
Приложение № 9.9

д о
„Б Д Ж  Т О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
У Л . „И В А Н  В А З О В ” №  3
1080 ГР. С О Ф И Я

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ КОЛЕКТОРИ 60V 
/STIRNKOLLEKTOR КОМВ7 С КАТ. № 5.8311.160/04 60V"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУЪЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’’Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез ‘ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клоя /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial BG’’-клон/, c ЕИК; 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина” X® 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: »Доставка на резервни 
части за скоростомерн „ХАСЛЕР“ (тахографи тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери 
тип А16 и А28) н тахопреобразуватели „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

], Единична цена за доставка на колектор 60V /Stimkollektor komb./ с каталожен X® 5.831 i. 160/04 
60 V -  1 281.00 /хиляда двеста осемдесет и един/ лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с каталожен 
X® 5.5311.160/04 60V, представляваща общата стойност на обособена позиция X® 9 е 25 620.00 
/ двадесет и пет хиляди шестотин и двадесет/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1XCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес; адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по
л ш л г ъ - й  n o  W o r n .  H U T i T f i r i o  и  *

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ад.1, раздел П от проекта на договора (Приложение Ха 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

дата 01.12.2017г.
гр. София

ПОДПИС ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
печат 0СН0ВАНИЕ чл-2 от ззлд  и чл.72 о т

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
(инж. Красимир лш ров)

(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГООД
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ КГ' клон)



д о
„Б Д Ж -Т О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
У Л . „И В А Н  В А З О В ” Xs 3
1080 ГР . С О Ф И Я

Образец!
Приложение 9,(0

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ X* 10: „ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ КОЛЕКТОРИ 60V 
/STIRNKOLLEKTOR КОМВУ С КАТ. Xs 5.8312.104 60V"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕНУБЛИК” ООД /«SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул."Тилова” 112, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial ВС”-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, J 407 
София, ул / ’Вискяр планина" Хй 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 

части за скоростомери „ХАСЛЕР“ (тахографн тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери 
тип А16 и А28) н тахопреобразувателн „ХАСЛЕР« за нуждите на тнговня подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни пренозв« ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на колектор 60V /Stirnkollektor komb./ с каталожен Х$ 5.8312.104 
60V - 1 443.00 / хиляда четиристотин чети рид ест и три/ лева без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 5 броя колектори 60V /Stirnkollektor komb./ с каталожен № 
5.8312.104 60V, представляваща общата стойност на обособена позиция Хе 10 е 7 215.00 /седем 
хиляди двеста и петнадесет/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес; адрес; гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по
сметка на Изпълнителя в банка: сгмх/а/тсг

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1, раздел II от проекта на договора (Приложение X» 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

дата 01.12.2017г.
гр. София

X  e « S  Щ АО с
ПОДПИС ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
печат 0СН0ВАНИЕ ЧЛ-2 от ззлд  и чл.72 о т

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА СЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП ^
(инж. Кр&СНлнр jui«|ivti)

(пълномощник вя “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИЮЧЮД
и “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ ПГ клон*



Образец!
Приложение № 9.П

„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
Д О

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” Xs 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Хе 11: „ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛИ 
/KOHLENHALTER КОМВ./ С КАТ. Хг 5.8311.108"

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул,’Тилова” 112, CZ-533. гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
fflial ВС”~клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 140? 
София, ул."Вискяр планина" Xs 8, ет.1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 

части за скоростомерн „ХАСЛЕР“ (тахографн тип RT9, RT12 н нерегистрирани! скоростомерн 
тип А16 и А28) и тахопреобразувателн „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговня подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

]. Единична цена за доставка на четкодържател /Kohlenhaiter komb./ с каталожен Xs 5,8311.108- 
8.87 /осем лева и осемдесет н седем стотинки/ без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 10 броя четкодържатели/Kohienhalter komb,/ с каталожен 
X» 5.8313.108, представляваща общата стойност на обособена позиция Хе 13 е 88.70 / осемдесет и осем 
лева н седемдесет стотинки/ лв. без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на JNCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1, раздел II от проекта на договора (Приложение Хе 2 към документацията за 
участие),

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

дата 01.12.2017г.
гр. София

ПОДПИ<иНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
печат ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 о т

„  ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП (*»нж. Кра
(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГООД 
н “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ‘ клон)



Образец!
Приложение Xs 9.13

Д О
„Б Д Ж -Т О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
УЛ . „И В А Н  В А З О В ” №  3
1080 ГР . С О Ф И Я

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13: „ДОСТАВКА НА 20 БРОЯ ВАЛОВЕ ЗАДВИЖВАЩИ 
/ANTR1EBACHSE MONT./ С КАТ. Л* 5.1555.219”

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/, 
c ЕИК: 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.“Тилова” 112. CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC 
filial BG”-*oioh/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София, ул."Вискяр планина" J& 8, ет. 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: ,Доставка на резервни 

части за скоростомери „ХАСЛЕР“ (татографи тип RT9, RT12 н нерегнстриращи скоростомери 
тип А16 и А28) и тахопреобразуватели „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговия подвижен състав на 
„БДЖ * Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на вал задвижващ /Antriebachse mont./ с каталожен № 5.1555.219 -  
238.75 /двеста тридесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/ лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 20 броя валове задвижващи /Antriebachse mont./ с каталожен 
№ 5.1555.219, представляваща общата стойност на обособена позиция № 13 е 4 775.00 / четири 
хиляди седемстотин седемдесет и пет/ лева без ДДС.

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 /включително опаковка, 
маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо Стара Загора, 
на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на промяна по време на 
изпълнение на договора.

3. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по 
сметка на Изпълнителя в банка:

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал. 1, раздел П от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

4. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

5. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от 
крайния срок за получаване иа оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални услуги.

^$$7Щр£
ПОДПИС ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
печат ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД И ЧЛ.72 о т

, „  ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА СЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП(ннж. Красм
(пълномощник на «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛШГЧЮД 
и «ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ КГ' клон)

дата 01.12.2017г.
гр. София



Д О
„Б Д Ж -Т О В А Р Н И  П Р Е В О З И ” Е О О Д
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1080 ГР. С О Ф И Я

Образен:
Приложение J4s 9.16

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16: „ДОСТАВКА НА 10 БРОЯ ЕЛ.ДВИГАТЕЛИ 48V 
/EMPFANGERMOTOR MIT STECKER/ С КАТ. № 5.832L001/48V

от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC” s.r.o/.
c ЕШС: 259 29 470, със седалище и адрес на управление улЛТилова” П2, CZ-533, гр.Дашице, РЧехия 
чрез “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC- 
filial ВС”-клон/, c ЕИК: 175081184, със седалище и адрес на управление Република България, 1407 
София. ул."Вискяр планина" № 8, ет. ]

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни 

части за скоростомери „ХАСЛЕР“ (тахографн тип RT9, RTI2 и нерегистрирашн скоростомери 
тип А16 и А28) и тахопреобразувателн „ХАСЛЕР“ за нуждите на тяговии подвижен състав на 
„БДЖ - Товарни превози“ ЕООД за 2017 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:

1. Единична цена за доставка на ел.двигател 48V /Empfangermotor mit Sleeker/ с каталожен 
№ 5.8321.001/48V ~ 2 300.00 / две хиляди » триста/ лв. без ДДС;

2. Общата стойност за доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Sleeker/ с 
каталожен № 5.8321.001/48V със зелен цвят, представляваща общата стойност на обособена позиция 
№ 16 е 23 000.00 /двадесет и три хиляди/ лева без ДДС.

3. Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 20 П /включително 
опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ в склад на възложителя в локомотивно депо 
Стара Загора, на адрес: адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6002, кв. „Индустриален” и не подлежат на 
промяна по време на изпълнение на договора.

4. Условия и начин на плащане - плащането се извършва в лева, посредством банков превод по
с м е т к а  на Изпълнителя в банка: ” ---  ----*----------- - *-----

клон, до 30 календарни дни след доставката на резервните части и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1* раздел И от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие).

5. Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно да се счита 
единичната цена на съответната резервна част, в лева без ДДС.

6. Декларирам, че настоящото предложение е със срок на валидност 4 месеца, считано от крайния
срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални д&жуги.

--ВДГ" SSS TRACE 
^4N... А »  CZECH REPUBLIC g FkQ

дата 01.12.2017г. подпис и н ф о р м а ц и я т а  е з а л и ч е н а  на

гр . София печат о с н о в а н и е  ч л .2 о т  з зл д  и ЧЛ.72 о т

ДОПК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП
(инж. Kpact ___

(пълномощник на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУКЛИК”ООД
» “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” клон)



ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Долушдпи€анйЯ10СН0ВАНИЕ чл 2 о т  ззлд, във в р ъ зк а  с 

РЧехия, с персонален тчл.42, а л .б о т  зо п

РЧехия, в качеството ми на Управител на “CCL Т Р Е Й Д  ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /"SSS TRADE 
CZECH REPUBLIC" s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  
РЧехия, идентификационен N*259 29470, със седалище и адрес на управление ул.”Тнлова” 112, CZ- 
$33 03, гр Дашице, РЧехия .и Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕЩ РЕПУБЛИК-ФНЛИАЛ БГ” клон 
/“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial ВО”-клон/, вписано в Агенцията по вписванията -  
Търговски регистър с ЕЙК 175081184) със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Вискяр 
планина" № 8, етД

ДЕКЛАРИРАМ, че

Капацитетът и техническите ресурси на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ БГ” 
клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-fiiial ВО”~кяон/, вписано в Агенцията по Ешисванията -  
Търговски регистър с ЕЩ  175081184, Република България, което е клон на чешкото дружество 
“ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC" Република
Чехи» е на разположение на дружеството майка

“ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC" s.r.o/, в 
качеството си на дружество собственик на клона в Република България разполага и има на 
разположение изцяло техническите ресурси и капацитет на клона на дружеството му в Република 
България във връзка с процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери 
"ХАСЛЕР” (тахографн тип RT9, RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и 
тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни 
превози" ЕООД за 2017 година” за следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: 
Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse komb./ с кат* № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция 
№ 2:Доставка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат, Nr 5.1501.114”; 3. Обособена 
позиция N° 3:„Досгавка на 40 броя зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. 
Обособена позиция N° 4: „Доставка на 20 броя зъбни колела /Messrad komb,/ с кат. Ns 5.1501.118”; 5. 
Обособена позиция N° 5:,Доставка на 20 броя оси за стрелка за време /Triebachse mont./. с кат. Ne 
5.1503,119”; 6. Обособена позиция Ns 6:,Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhiwerkplatiae mont./ 
с кат, N° 5.1503,233”; 7, Обособена позиция N° 7;,Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с 
кат. N° 5.1503.242“; 8. Обособена позиция Ne 8:,Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor 
komb./ е кат. N° 5.8311.360/03 48V”; 9. Обособена позиция N° 9.%Доставка на 20 броя колектори 
60V /Stimkollektor komb./ с кат. N° 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10:,Доставка на 5 
броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ е кат. Ns 5.8312.104 60V”; 11.Обособена позиция Ns 11; 
„Доставка на 10 броя четкодържатели /KoMenhalter komb,/ с кат, N° 5.8311,108”; 12. Обособена 
позиция N° 12:,Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с кат. N° 5.8311.110/90”; 13. 
Обособена позиция N° 13 Доставка на 20 броя валове задвижващи /Antriebaehse mont./ с кат. N° 
5.1555,219”; 14. Обособена позиция N° 14:,Доставка на 20 броя манометри мембранни /Manometer 
mont. 7 bar/ с кат. N° 5.1554.360/01”; 15. Обособена позиция N° 15:,Доставка на 20 броя 
километроброячи /Rolienzahler/ с кат. Na 5.1502.200/01”; 16. Обособена позиция N° 16:,Доставка на 
10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Sleeker/ с кат. N° 5.8321.001/48V”

Дружеството в Чехия и клона му в Република България се представляват от мен, а собственик 
на чешкото дружество съм аз като физическо лице.

Предвид това капацитета и техническите ресурси на дружеството и клона следва да се считат за 
едно цяло и винаги същите са на разположение било ш дружеството майка, било на клонът му в 
Република България.

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
Декларатор: о с н о в а н и е  ч л .2 о т  з зл д , въ в  в р ъ зк а  с

ЧЛ .42, АЛ .5 ОТ ЗОП
ИНЖ ...... ., ж 1 w p A tm - у н р ш ш х е л  и  а
“ССС ТРЕВДЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД 
“ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБ. КЛОН

CZECH ВЕРЦЩзс,*. f о 
ut. TYLOVA t Т2



---------------------- ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
На 12.02.201 О с н о в а н и е  чл .2 о т ззл д , във в р ъ зк а  с
камара, удостчл 42 АЛ от зоп , снет от: ОРИГИНАЛ на официален документ
представен м
приносител, като в първоо^ ^ ^ лкц^ ^ чдрцвания , прибавки, поправки и други особености. 
Per,



ЕТ " ЖЕНИ РОМАНСКА СОЛИД-К;

София 1113, ул. Прелом 6., ет. 1, an.  5, тел./факс: 870 76 98
www.soHd-k.com/prevodi.htm

Превод о т  чешки на български език 

Удостоверение -  легализация

Пореден номер В к н и гя т я  зя  я п и г .я я н и я
. , К  н  Н ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НАУдостоверявам, 0̂СН0ВАНИЕ чл 2 О Т З З Л д  ВЪВ В РЪ о[лм^

и я чл .4 2 ,А л .5 о тз о п  говервна, собственоръчно подписа
този документ пре,ц мси,

Хрудим, 22.11.2017 г.
Мгр. нотариус
(подпис не се чете)

Кръгъл печат на мгр
нотариус в Хрудим

Подписаната Моя Николаева Радичева, удостоверявам с настоящото верността на извършения о т  
мен превод о т  чешки на български език на Удостоверение ~ легализация номер 0 —248/2017. 
Преводът се състои о т  1 (една) страница.
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Преводач: /
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п ъ л н о м о щ н о
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 

ДолуПОДГШ СаНИЯТОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА с
персонален номер 4чл.42, а л .б о т з о п

ачеството си на Управител на “ССС ТРЕИД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД /“SSS TRADE CZECH 
REPUBLIC” s.r.o/, вписано в Търговския регистър на Областния съд в Храдец Кралове -  РЧехия, 
идентификационен № 259 29 470, със седалище и адрес на управление ул.’Тилова” 112, CZ-533 03, 
гр.Дашице, РЧехия и в качеството си на Управител на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК-ФИЛИАЛ 
БГ” клон /“SSS TRADE CZECH REPUBLIC-filial BG’’-клон/, вписано в Агенцията по вписванията - 
Търговски регистър с ЕИК 175081184, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Вискяр 
планина" No 8, er.l

УПЪЛ Н О МО ЩА В А М:
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЧЛ.42, АЛ.5 0Т30П10, със следните права:
1. Да представлява интересите на “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и 

“ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон пред всички държавни институции, 
включително и „Столичен електротранспорт“ ЕАД,“БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ- 
Товарни превози” ЕООД и всичките му/им поделения, “Български държавни железници” ЕАД и /или 
“Холдинг БДЖ” ЕАД и всичките му поделения, както и пред всички ЮЛ, да участва от името и за сметка 
на юридическото лице или неговия клон в РБългария в различни процедури, включително но не само: 
търгове за продажба на ДМА, процедури по ЗОП и други, организирани (провеждани) от различни 
организации, юридически лица, включително “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД и други лица (ЮЛ и/или ФЛ), включително и да преупълномощава трети лица с 
дадените му права.

Процедури по продажба на ДМА, обособени части или други, процедури по ЗОП или организирани 
по друг ред.

2. Да договаря, наддава или да извършва всякакви действия от името и за сметка на “ССС ТРЕЙД 
ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ 
БГ” клон както намери за добре и при условия които намери за добре. Да подписва всички документи -  
декларации, молби, оферти и други във връзка с процедурите по ЗОП, ПРУПДТДДУК, както и всички 
търгове организирани от различни организации и юридически лица, включително „Столичен 
електротранспорт“ ЕАД, “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ-Товарни превози” ЕООД и/или 
неговите поделения и „БДЖ” ЕАД или “Холдинг БДЖ” ЕАД "иди неговите поделения. Да получи по 
сметка на клона на дружеството внесеният за участието в процедурата депозит.

3. Да подпише от мое име договора, при условие, че процедурата е спечелена от ЮЛ и/или клона му
в РБългария, като изрично може да подчертае; че отношенията ще се уреждат от “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон, Република България и че всички разплащания ще се извършват от 
негово име и за негова сметка. / ■

10. Да се подписва от мое име и от името на “ССС ТРЕИД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон и да ги ангажира където стане 
необходимо по повод предоставените му права, включително да подпише всички необходими документи 
-  представяния на участника, оферти, заявления, декларации, технически предложения, ценови 
предложения и ценови оферти и всички други документи, за участие в процедура по публично





f  състезание по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, RT12 и 

'^Днерегисгриращи скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на 
бряговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година”, за следните 

^обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Доставка на 40 броя зъбни колела /Aufzugsachse 
jskomhJ  с кат. Ns 5.1501.105"; 2. Обособена позиция № 2: „Доставка на 40 броя зъбни колела 

Ъ / /Kupplungsrad komb./ с кат. № 5.1501.114"; 3. Обособена позиция № 3: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. № 5.1501.117”; 4. Обособена позиция № 4: „Доставка на 20 броя 
зъбни колела /Messrad komb./ с кат. № 5.1501.118”; 5. Обособена позиция Ns 5: „Доставка на 20 броя оси 
за стрелка за време TTriebachse mont./. с кат. Ns 5.1503.119"; 6. Обособена позиция Ns 6: „Доставка на 20 
броя плочи монтажни /Uhrwerkplatine mont./ с кат. N° 5.1503.233"; 7. Обособена позиция Ns 7: „Доставка 
на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. № 5.1503.242“; 8. Обособена позиция Ns 8: „Доставка на 20 
броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V"; 9. Обособена позиция № 9: 
„Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена 
позиция Ns 10: „Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8312.104
60V”; И, Обособена позиция Ns 11: „Доставка на 10 броя четкодържатели /Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 
5.8311.108”; 12, Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни плочи /Kontakttager komb./ с 
кагг. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя валове задвижващи 
/Antriebachse mont./ с кат. № 5.1555.219"; 14. Обособена позиция Ns 14: „Доставка на 20 броя манометри 
мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01"; 15. Обособена позиция Ns 15: „Доставка 
на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. Ns 5Л502.200/01”; 16. Обособена позиция Ns 16: 
„Доставка на 10 броя ел.двигатели 48V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат. №
5.8321.001/48V" , с възложител „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД. Да представлява “ССС ТРЕЙД ЧЕШ 
РЕПУБЛИК" ООД, Република Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ" в 
посочената процедура, включителни и при провеждане на жребий.

11. Да подписва от мое име респ. от името на "ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК” ООД, Република 
Чехия и/ или “ССС ТРЕЙД ЧЕШ РЕПУБЛИК -ФИЛИАЛ БГ” клон всички необходими документи, 
включително и офертата по процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT9, 
RT12 и нерегистриращи скоростомери тип А16 и А28) и та хо преобразувател и "ХАСЛЕР" за 
нуждите на тяговия подвижен състав на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 година” за 
следните обособени позиции: 1. Обособена позиция Ns 1: „Досгавка на 40 броя зъбни колела 
/Aufzugsachse komb./ с кат. № 5.1501.105”; 2. Обособена позиция Ns 2: „Доставка на 40 броя зъбни 
колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.114"; 3. Обособена позиция Ns 3: „Доставка на 40 броя 
зъбни колела /Kupplungsrad komb./ с кат. Ns 5.1501.117”; 4. Обособена позиция Ns 4: Доставка на 20 
броя зъбни колела /Messrad komb./ с кат. Ns 5.1501.118"; 5. Обособена позиция Ns 5: „Доставка на 20 
броя оси за стрелка за време /Triehachse mont./. с кат. Ns .5.1503.119”; 6. Обособена позиция Ns 6: 
„Доставка на 20 броя плочи монтажни /Uhrwerkpiatine mont/ с кат. Ns 5.1503.233"; 7. Обособена 
позиция Ns 7:,Доставка на 20 броя баланси /Hemmwerk mont./ с кат. Ns 5.1503.242“; 8. Обособена 
позиция Ns 8:„Доставка на 20 броя колектори 48V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns 5.8311.160/03 48V”; 9. 
Обособена позиция Ns 9: „Доставка на 20 броя колектори 60V /Stimkollektor komb./ с кат. Ns
5.8311.160/04 60V”; 10. Обособена позиция Ns 10: „Доставка на 5 броя колектори 60V /Stimkollektor 
komb./ с кат. Ns 5.8312.104 60V"; 11. Обособена позиция Ns 11: „Доставка на 10 броя четкодържатели 
/Kohlenhalter komb./ с кат. Ns 5.83П.108"; 12. Обособена позиция Ns 12: „Доставка на 10 броя кабелни 
плочи /Kontakttager komb./ с кат. Ns 5.8311.110/90”; 13. Обособена позиция Ns 13: „Доставка на 20 броя 
валове задвижващи /Antriebachse mont./ с кат. № 5.1555.219”; 14. Обособена позиция Ns 14: „Доставка 
на 20 броя манометри мембранни /Manometer mont. 7 bar/ с кат. Ns 5.1554.360/01”; 15. Обособена 
позиция Ns 15: „Доставка на 20 броя километроброячи /Rollenzahler/ с кат. № 5.1502.200/01”:
16. Обособена позиция Ns 16: „Доставка на 10 броя ел .двигатели 48 V /Empfangermotor mit Stecker/ с кат,
Ns 5.8321.001/48V”, както и да ме представлява респ. дружеството в процедурата.

12. Да преупълномощава трети лица с дадените му по-горе пълномощия.

Настоящото пълномощно е Генерално в горепосочения смисъл и следва да се тълкува разширителнг 
в полза на упълномощения

Настоящото пълномощно е валидно до оттегляне*]
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Ovefeni - legalizace
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА

Bezne cislo overovaci knihy о с н о в а н и е  ч л .2 о т  ззлд, във в р ъ зк а  с

Overuji, ze Inc , с_.___ _______ _ . _ .., _у
, jehoz totoznost byla prokazana, tuto listinu prede mnou viastnorucne 

podepsal.

V Chrudimi dne 22.11.2017 

Mgr. , notar

/ /  ' 
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА HA

/ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С 
/^/ЧЛ.42, АЛ.5 ОТЗОП

X X .

V

А



1

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С

и_ rto г \ а  плч q ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП , ,На 23.04.2018 г., ....... ___________на Нотариалната
камара, удостоверявам велността на този поепис. снет от: ОРИГИНАЛ на частен локумент 
представен ми от
Приносител, като в първообраза нямаше зачерквания, приба^киттютрами и други особености. 
Per. Събрана такса: 13,20^
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