
Д О Г О В О Р  

№ 0 1 -0 4 ^ 2 0 )  7 г.

Днес,%у{?.1.2017 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 инж. Любомир Симеонов 
Илиев - Управител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
и

„ГАЛДИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол 8130, ул. „Морски 
скали” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 812238017, 
ИН по ЗДДС: BG812238017, представлявано от Димитър Тодоров Бишков -  Управител, 
наричано по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл.112 и чл.183 от Закона за обществените поръчки (ЗОИ), Решение 
№ 21/02.12.2016 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за откриване на 
публично състезание по ЗОИ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, с уникален 
номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 01558-2016-0017 и Решение 
№ 4/20.04.2017 г. на Управителя на ”БДЖ-Товарни превози” ЕООД за определяне на 
изпълнител на обществената поръчка, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приеме и 

заплати при условията на настоящия договор посочените по вид и количество скрепителни 
материали, съгласно „Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за 
едногодишен период” /Приложение № 1/, Техническите предложения за обособени позиции 
№ 1, № 3, № 4. № 8, № 9 и № 10 на определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник /Приложение № 
2/ и Ценовите предложения за обособени позиции № 1, № 3, № 4, № 8, № 9 и № 10 на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 3/, неразделна част от настоящия договор.

(2) Доставката на скрепителни материали по видове и количества е съгласно 
Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор по обособени 
позиции:

> обособена позиция JVs 1: “Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на 
точност А и В. Клас на якост 5.6 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014“;

> обособена позиция № 3: “Винтове с шестостенна глава, класове на точност А и 
В. Клас на якост 9.8 по БДС EN ISO 4017:2014“;

> обособена позиция № 4: “Винтове със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен 
шестостен, клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 10642:2004/А1:2013“;

> обособена позиция № 8: “Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас 
на якост 6 по БДС EN ISO 4032:2013“;

> обособена позиция № 9: “Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас 
на якост 8 по БДС EN ISO 4032:2013";

> Обособена позиция № 10: “Шплентове, изработени от стомана S t БДС EN ISO 
1234:2003“.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си ползване на 
подизпълнител/ли, то следва да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в 
офертата му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 /три/ дневен срок (когато е 
приложимо).

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОИ 1



II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.2.(1). Цените са посочени в ценовите предложения за обособени 

позиции № 1, № 3, № 4, № 8, № 9 и № 10 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 на адрес: гр, София, в ЦРЕТСВ Подуяне, на адрес: гр* София, ул. „Майчина 
слава” № 2 и не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора.

(3) Общата стойност на договора за възлиза на 14 303,70 (четиринадесет хиляди 
триста и три лева и седемдесет стотинки) лева без ДДС. Общата стойност е разпределена, 
както следва:

№
по

ред
Наименование Стандарт Мярка Необходимо

количество

Единична 
цена, лева 
без ДДС

Обща 
стойност, 
лева без 

ДДС

Обособена позиция № 1: "Болтове и винтове с шестостенна глава, класове на точност А 
и В. Клас на якост 5.6 по БДС EN ISO 4014:2011 и БДС EN ISO 4017:2014"

1 Винт М 10x30-5.6 DIN 933 бр. 2700 0,0543 146,61
2 Болт М 10x40-5.6 DIN 931 бр. 1500 0,078 117
3 ВинтМ  10x50-5.6 DIN 933 бр. 1500 0,075 112,5
4 ВинтМ  10x55-5.6 DIN 933 бр- 1200 0,075 90
5 ВинтМ  12x35-5.6 DIN 933 - ..gP- - 1000 0,098 98
6 Болт М 12x40-5.6 DIN 931 бр. 2000 0,128 256
7 ВинтМ  12x50-5.6 DIN 933 бр. 300 0,1078 32,34
8 Болт М 16x60-5.6 DIN 931 бР- 300 0,254 76,2
9 Болт М 16x90-5.6 DIN 931 бр. 600 0,354 212,4
10 Винт М 20x40-5.6 DIN 933 бр. 700 0,376 263,2
П Винт М 20x60-5.6 DIN 933 бр- 1500 0,45 675

Обща стойност на обособената позиция № 1, в лева без ДДС: 2079,25
Обособена позиция № 3: "Винтове с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас

на якост 9.8 по БДС EN ISO 4017:2014"

1 ВинтМ  16x50
DIN 933 c 

клас на 
якост 10.9

бр. 1000 0,38 380

2 Винт М 16x100
DIN 933 c 

клас на 
якост 10.9

бр. 1000 0,735 735

Обща стойност на обособената позиция № 3, в лева без ДДС: 1115,00

Обособена позицня № 4: "Винтове със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен шестостен, 
клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 10642:2004/А1:2013"

1 ь Зинт М 20x60 ]IHN 7991 бр. 2000 0,7038 1407,6
Обща стойност на обособената позиция № 4, в лева без ДДС: 1407,60

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



Обособена позиция X® 8: "Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас на якост 6
по БДС EN ISO 4032:2013"

1
Гайка шестостенна 

Ml 0-6 DIN 934 бр. 500() 0,0 16<} 84,5

2
Г айка шестостенна 

Ml 6-6 DIN 934 бр. 400С 0,04$) 196

3
Гайка шестостенна 

М20-6 DIN 934 бр. 2200 0,085 195,8

4
Гайка шестостенна 

М24-6 DIN 934 бр. 9000 0,173 1557

Обща стойност на обособената позиция X» 8, в лева без ДДС: 2033,30
Обособена позиция № 9: 'Тайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас на якост 8

по БДС EN ISO 4032:2013"

1
Гайка шестостенна 

M l 6-8 DIN 934 бр. 6000 0,069 414

2
Гайка шестостенна 

М20-8 DIN 934 бр. 8000 0,129 1032

3
Гайка шестостенна 

М24-8 DIN 934 бр. 4000 0,235 940

Обща стойност на обособената позиция № 9, в лева без ДДС: 2386,00
Обособена позиция № 10: "Шпленггове, изработени от стомана St. БДС EN ISO 

234:2003"
1 Шплинт 4 х 32 DIN 94 бр. 1000 0,0165 16,5
2 Шплинт 4 х 40 DIN 94 бр. 4600 0,019 87,4
3 Шплинт 4 x 5 0 DIN 94 бр. 10000 0,0235 235
4 Шплинт 6,3 х 60 DIN 94 бр. 250 0,069 17,25
5 Шплинт 8 х 80 DIN 94 бР. 3000 0,144 432
6 Шплинт 8 х 100 DIN 94 бр- 600 0,176 305,6
7 Шплинт 8 х 120 DIN 94 бр- 600 0,198 118,8
8 Шплинт 10 х 80 DIN 94 бр. 5000 0,28 1400
9 Шплинт 10 х 100 DIN 94 бр. 2500 0,35 875
10 Шплинт 10 х 110 DIN 94 бр. 4600 0,399 1835,4
11 Шплинт 10 х 112 DIN 94 бр. 400 0,399 159,6

Обща стойност на обособената позиция № 10, в лева без ДДС: 5282,55

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

1. приемо-предавателен протокол за извършена доставка на скрепителните 
материали, подписан от оправомощени представители на двете страни;

2. сертификат за качество, издаден от завода производител за доставените 
скрепителни материали (документ на чужд език задължително се придружава с превод на 
български език);

3. декларация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответствие на доставените скрепителни 
материали с изискванията на Спецификацията за доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на 
дружеството за едногодишен период /Приложение № 1 към договора/.

4. оригинална фактура, издадена на името на ”БДЖ - Товарни превози” ЕООД, с

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

3



адрес: гр. София - 1080, ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ - инж. Любомир Илиев - Управител, 
съдържаща № на договора за доставка и предмет на договора.

(2) На плащане подлежат само приетите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по количество и вид 
скрепителни материали.

Плащането ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, в лева по сметката на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка: ,

Банковата сметка е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

(3) Адресът, на който трябва да се предоставят документите за извършване на 
плащането: гр. София -1080, ул. “Иван Вазов” № 3.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.5, ал.7, раздел III от настоящия 
договор /в случай, че има декларирани подизпълнители/ (когато е приложимо).

III. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от 2 (два) месеца, считано от датата на 

подписването му от страните.
Чл.5.(1) Доставката на скрепителните материали се извършва на една партида, в срок 

- 30 календарни дни от датата на сключване на договора.
(2) Транспортирането на скрепителните материали се извършва за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с организиран от него транспорт до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ЦРЕТСВ 
Подуяне, на адрес: гр. София, ул. „Майчина слава” №2.

(3) Скрепителните материали следва да се доставят опаковани в опаковка на 
производителя, съответстваща на този вид изделия, предпазваща ги от повреди при 
транспортирането им. Всяка опаковка да е обозначена с етикет/маркировка със знака на 
производителя и да съдържа описание на доставяните скрепителни елементи (тип, размери, 
количества), съответстващо на „Спецификация за доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на 
дружеството за едногодишен период” /Приложение № 1 към договора/.

(4) На предаване и приемане подлежат само скрепителни материали, които 
съответстват по вид, количество и качество на скрепителните материали, предмет на 
доставка по настоящия договор и при условие, че са придружени с издаден от завода 
производител сертификат за качество на доставените скрепителните материали и издадена 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ декларация за съответствие на скрепителните материали с 
изискванията на „Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на 
„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за 
едногодишен период” /Приложение № 1 към договора/.

(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 скрепителните материали се счита датата на двустранно 
подписания на приемо-предавателния протокол по ал.5.

(7) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в присъствието на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя (когато е приложимо).

IV. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл.6.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че скрепителните материали отговарят на 

посочените в Техническото предложение на определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник 
/Приложение № 2 към настоящия договор/, както и съответстват на описаните в 
„Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни 
превози” ЕООД. за обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”

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



/Приложение 1 към настоящия договор/.
(2) Гаранционният срок на скрепителните материали е 25 месеца от датата на 

доставка.

V. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.7.(1) Рекламации за количествени несъответствия и видими дефекти се правят в 

момента на получаването на скрепителните материали 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 чл.6, ал.2, раздел IV от настоящия договор при положение, че 
са констатирани в рамките на гаранционния срок.

(3) За разглеждането и съставянето на протоколите по ал.1 и ал.2, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви до 3 (три) работни 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 скрепителни материали се подменят с качествени 
такива в срок от 5 (пет) работни дни от датата на предявяване на рекламацията, за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, некачествените скрепителни материали се считат за недоставени и той 
дължи възстановяване на стойността на рекламираните скрепителни материали и санкциите 
в чл.8, ал.1, раздел VI от настоящия договор.

(5) За подменени в условията на гаранция, рекламирани скрепителни материали, 
започва да тече нов гаранционен срок, равен на договорения в чл.6, ал.2, раздел IV от 
настоящия договор.

VI. САНКЦИИ
Чл.8.(1) При неизпълнение на което и да е от договорните задължения, включително 

закъснение на доставките, 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.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер 

на 715,19 (седем хиляди и петнадесет лева и деветнадесет стотинки) лева, което представлява 
5% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 
изтичане срока на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума (по банкова сметка на Възложителя, посочена в уведомителното 
писмо, което е изпратено с решението за определяне на Изпълнител);

2. банкова гаранция в оригинал. При предоставяне на банкова гаранция за 
изпълнение на договора, тя трябва да бъде безусловна и неотменяема и платима при първо 
писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение 
по договора за възлагане на обществената поръчка.

3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя.

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

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 
изпълнение на договора прц^неточно изпълнение на задължения по договора от страна на

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОИ
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване (разваляне) на договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
договора.

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

(5) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в 
несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност / свръх задлъжнялост, или й се отнеме 
лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в 
срок до 5 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга 
банкова институция (когато е приложимо).

(6) Когато гаранцията за изпълнение е учредена под формата на банкова гаранция, 
цялата или част от нея се усвоява чрез декларация до съответната банка, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, без да е необходимо посочване на 
конкретни обстоятелства или представяне на доказателства (когато е приложимо).

VIII. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.10.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ или ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2) За дата на съобщението се смята;
- датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
- датата, посочена на обратната разписка - при изпращане по пощата;
- датата на приемането - при изпращане по факс.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 
настоящият договор и предаване на документи се смятат:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1080 гр. София
ул. „Иван Вазов” № 3
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
Дирекция „Ремонт на локомотиви и товарни вагони”
Отдел “МТО”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
гр. Созопол
ул. „Морски скали” № 5 
„ГАЛДИ” ООД
тел .056844712, факс. 056845309 
e-mail: galdibs@abv.bg

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. В случай, че някоя от страните не е изпълнила това свое 
задължение, всички съобщения, изпратени до последният й валиден по договора адрес се 
считат за надлежно връчени.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно 

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

Чл.12. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 
законодателство на Република България.

Чл.13. Изменение на настоящия договор се допуска по изключение, при условията 
на чл. 116 от ЗОП.

Чл.14. Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, при неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по този договор;
3. с двуседмично писмено предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ додвуседмично

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

mailto:galdibs@abv.bg


ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите;
5. по реда на чл. 118 от ЗОП.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 
/петнадесет/ календарни дни;

2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани 
недостатъци;

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. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация.
Чл.16. Настоящият договор се състои от 7 /седем/ страници и се състави, подписа и 

подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложения:
1. Копие на Спецификация за доставка на скрепителни материали за нуждите на 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за 
едногодишен период” - Приложение № 1;

2. Копия на Техническите предложения за обособени позиции № 1, № 3, № 4, № 8, №
9 и № 10 на определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник - Приложение № 2;

3. Копия на ценови предложения за обособени позиции № 1, № 3, № 4, № 8, № 9 и №
10 на определения за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник - Приложение № 3;

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

7



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

Директор дирекция "Ремонт на локомотиви и товарни вагони"

Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на скрепителни материали за нуждите на Дружеството

№ (
I РЪ

10 Наименование 
Ч

Мярка
Необходимо! 
количество I

1 Болтове и винтове с ш естостенаа глава, класове на точност А и В.
Клас на якрст 5.6 по БДС EN ISO 4014 : 2011и БДС EN ISO 4017 : 2014

1 1 Винт М 10x30-5.6. БДС JEN ISO 4017:2014 бр. 2700I

I 2 Волт М 10x40-5.6, БДС EN JSO 4014:201 J 1 бр. 1500
3 Винт М 10x50-5.6, БДС EN ISO 40J 7:2014 '........бр- .... 1500

I 4 Винт М 10x55-5.6, БДС JEN ISO 4017:2014 ____ бР:_ . 1200
5 Винт М 12x35-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 ____ бр* . 1000
6 Болт М 12x40-5.6, БДС EN ISO 4014:2011 *г бр. 2000

I 7 Винт М 12x50-5.6, БДС EN iSO 4017:2014 Г ^ I бр. 1 m l
I 8 Болт М 16x60-5.6, БДС EN ISO 4014*20 J1 1 бр. зоо!

9 Болт М 16x90-5.6, БДС EN- ISO 40! 4:20 П
1

бр. eoo I
|  10 Винт М 20x40-5.6, БДС EN  ISO 4017:2014 j б£___ Tool

I 11 Вннт М 20x60-5.6, БДС EN ISO 40i 7:2014 j бр. 1 150о|

|  Болтове и винтове с шестостеяна глава, класове на точност А и В.
Клас на якост 8.8 по БДС EN ISO 4014 ; 20И  и БДС EiV ISO 4017 : 2014 I

1 1 Винт М 10 х 30 - 8.8. БДС EN 'SO 4017:2014 бР- [ 3800|

I 2 Винт М 10 х Ш0 - 8.8, БДС EN ISO 40 * 7:2014 4 бр. 14001

I 3 1Винт М 12 х 35 - 8.8, БДС EN ISO 4017.7:014 1 бр. 2000!

1 4 1>олт М 12 х 40 - 8.8, БДС EN <SO 4014:2011 f бр. 1500

1 5 юлт М 12 х 50 - 8.8, БДС EN iS'O 4014:2011 j бр. 5001
Г 6 Е1инт М 12 х 50 - 8.8, БДС EN ISO 4017:2014 бр. m o l
Г 7 Балт М 14 х 50 - 8.8, БДС FN ISO 4014:20П бр. ж 1
Г  8 Винт М 16 х 50 - 8.8, БДС £N ;SO 4017:2014 бр. 1000
[  9 Б<злтМ 16x60- 8.8, БДС EN ISO 40!,4:203 J бр. 1000
I 10 Б<>лт М 16 х 90 - 8.8, БДС ЕК !SO ^0:4:2011 бр. 2000

I 11 Biшт М 20 х 60 - 8.8 . БДС ЕК КО 40: 7.20J4 j бр. 3000
[ 12 В»шт М 20 х 60 - 8.8 черни, БДС £14 iSQ 4017:2014 ! бр. 3000

13 Винт М 24 х 100 - 8.8, БДС EN ISO 40! 7:2014 бр. 5300
I 14 Винт М 24 х 90 - 8.8, БДС EN SC ■0i ?:20U бр. 4000
[ 15 Винт M 24 x ПО- 8.8, БДС £.?• :'.Ю 4017:2014 бр. 2700

/

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



1 Винт М 16x50 бр. ! 1000
2 Винт М 16x100 бр. 1000

Винтове с шестостенна глава, класове на точност А и В. Клас иа якост 
9.8  по БДС EN ISO 4017:2014

Винтове със скрита (фрезенкова) глава с вътрешен шестостен, клас на 
якост 8.8 по БДС EN ISO 1О642:2О04/А1:2013

1 Винт М 20x60 бр. 2000

Винтове със скрита глава (без покритие) е вътрешен шестостен. Клас 
на якост 10,9 по БДС EN ISO 10642:2004/А1:2013

I

1 ВинтМ 16x40 бр. [ 1000
2 ВинтМ 16x60 бр. 1000
3 Винт М 16x90 бр. 1000
4 Винт М 16x100 бр. 1 500
5 Винт М 16x110 бр. 1 500
6 Винт М 20x60 _____бр- 1 2000

Винтове със скрита (фрезенкова) глава и прав шилия. Клас на якост 
5.8. БДС EN ISO 2009 : 2011.

1 Винт М 10x40 бр 100

Винтове с цилиндрична глава и вътрешен шестостен. Клас на якост 
8.8. БДС EN ISO 4762:2006

1 Винт М 12x130 i t 400
Винт М 24x50 бр. 250

айкн шестостенни. Класове на точност А и В, клас на якост 6 по БДС 
EN ISO 4032:2013

1 Гайка шестостенна М10-6 бр. 5000
Гайка шестостенна М 16-6 бр. 4000
Гайка шестостенна М20-6 бр. 2200
Гайка шестостенна М24-6 9000

Гайки шестостенни. Класове на точност А и В, клас на якост 8 по БДС 
EN ISO 4032:2013

1 Гайка шестостенна М16-8 бр. 6000
Гайка шестостенна М20-8 2 k . 8000
Гайка шестостенна М24-8 бр. 4000

Шплентове, изработени от стомана S t БДС EN ISO 1234:2003

Шшшнт4 х 32 бр. 1000
Шшжнт4 х 40 бр. 4600
Ц1шжнт4 х 50 бр 10000
Шплинт 6,3 х 60 бр. 250
Шплинт 8 х 80 бр. 3000
Шплинт 8 х 100 бр. 600
Шплинт 8 х 120 бР.

_  • -

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОИ
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■ 8 Шплинт 10 х 80 бр. 5000
9 Шплинт I0 х ШО бр. 2500

10 Шплинт Ю х I Ю бр. 4600
п Шплинт 10 х 112 бр. 400

Шайби пружинни» тип Н, изпълнение 2 по БДС 833:1982

1 1 Шайба 2 24Н бр. 10000
h

Поп нитове с равна глава, БДС 1886:1972
1 0 4 x 2 0 бр. 600
2 0 5 x 2 0 бр. 600
3 0 5 x 4 5 бр. 600
4 0 6 x 2 0 бр. 600
5 0 6 x 3 0 6Р- 600

Гайка шестостеннн с прорези я коронни. Класове на точност А и В, по 
БДС 745:1990.

1 Гайка коронна М24 -  8 -А бр. 7000
2 Гайка коронна М16 -  8 -А бр. 100

Болт Т-образен с изпъкнала глава, БДС 31:1988
1 Болт Т-образен M l2x120 | бр. 1600

]"воздеи

1 £2,4x40 кг 185
2 <£2,7x40 кг 180
3 (£3x60 кг 370
4 <03,8x80 кг 400
б 403x120 кг 60
6 404x100 кг 20
7 405x100 кг 10

Срок на доставка: Доставката да се извърши до 30 (тридесет) календарни дни от сключване на 
договора

Партидност на доставката: Доставката да се извърши на една партида цялото количество 

Място на доставката: Склад на Възложителя; ЦРЕТСв Подуяне, гр. София, 
ул. "Майчина слава" № 2

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОИ
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Приложение № 4.1

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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „БОЛТОВЕ И ВИНТОВЕ С ШЕСТОСТЕННА 
ГЛАВА, КЛАСОВЕ НА ТОЧНОСТ А И В. КЛАС НА ЯКОСТ 5.6 ПО БДС EN ISO

4014 : 2011 И БДС EN ISO 4017 : 2014”

от ГАЛДИ ООД,
/изписва се името на участника/

812238017 
/БУЛСТАТ, Е Ш  

Гр.Созопол, ул.”Морски скапи”5 
/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас 
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на 
дружеството за едногодишен период”, 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. Ще доставим скрепителни материали, съгласно Спецификацията за доставка на 
скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване на 
необходимостта на дружеството за едногодишен период /Приложение №1 към 
документацията за участие в процедурата/ -  болтове и винтове с шестостенна глава с 
класове на точност А и В, клас на якост 5,6 по стандарти и с размери, както следва:

№
по
ред

Наименование Мярка

"
Необходимо
количество Забележка*

1
Винт М 10x30-5.6, БДС EN ISO 

4017:2014 бр. 2700
D1N 933 Bolt 

Turkey

. 2
Болт М 10x40-5.6, БДС EN ISO 

4014:2011 бр. 1500
DIN 931 NORM 

Turkey j



п
J

Винт М 10x50-5.6, БДС EN ISO 
4017:2014 бр. 1500

DIN 933 Bolt 
Turkey

4
Винт М 10x55-5.6, БДС EN ISO 

4017:2014 бр. 1200
DIN 933 Bolt 

Turkey

5
Винт М 12x35-5.6, БДС EN ISO 

4017:2014 бр. 1000
DIN 933 Bolt 

Turkey

6

Болт М 12x40-5.6, БДС EN ISO 
4014:2011 бр. 2000

DIN 931 NORM 
T urkey

7
Винт М 12x50-5.6, БДС EN ISO 

4017:2014 бр. 300
DIN 933 Bolt 

Turkey

8
Болт М 16x60-5.6, БДС EN ISO 

4014:2011 бр. 300
DIN 931 NORM 

Turkey

9
Болт М 16x90-5.6, БДС EN ISO 

4014:2011 бр. 600
DIN 931 NORM 

Turkey

10
Винт М 20x40-5.6, БДС EN ISO 

4017:2014 бр. 700
DIN 933 Bolt 

T urkey

11
Винт М 20x60-5.6, БДС EN ISO 

4017:2014 бр. 1500
DIN 933 Bolt 

Turkey

* В случай, че предлаганата стока отговаря на стандарт, еквивалентен на 
посочения в колона „Наименование", участникът го посочва в колона „Забележка” В 
колона „Забележка" участникът посочва и производителя на предлаганите стоки, е 
случай, че maw we е такъв.

2. Ще доставим скрепителните материали на една партида в склада на възложителя в 
ЦРЕТСВ Подуяне, на адрес: гр. София, ул. „Майчина слава1’ №2, със срок на доставка - 30 
календарни дни от сключване на договора.

3. Транспортирането на скрепителните материали ще се извърши за наша сметка с 
организиран от нас транспорт до горепосочения склад на възложителя. Същите ще бъдат 
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.

4. Скрепителните материали ще се доставят придружени с при емо-предавател ни 
протоколи и документите, посочени в чл.5, ал.4 от проекта на договора /Приложение № 2 
към документацията за участие/.

5. Гаранционият срок на скрепителните материали е 25 месеца от датата на 
доставка.

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

7. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 5 месеца, считано 
от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги.

8. 1Це изпълним поръчката в съответствие с настоящото ни предложение и ценовата 
оферта за горепосочената обособена позиция.

9. 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”.



дата 21.12.2016г. 
гр.Бургас i ffi

подши
печат

, (инж.Димитьр Бишков)
о  \ \

>̂ Ш1
\ Управител

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



Приложение № 4.3
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3; ’ ВИНТОВЕ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА, 

КЛАСОВЕ НА ТОЧНОСТ А И В. КЛАС НА ЯКОСТ 9.8 ПО БДС EN ISO 4017:2014”

от ГАЛДИ ООД,
/изписва се името на участника/ 

812238017 
/БУЛСТАТ, ЕИК/ 

Гр.Созопол, ул.”Морски скали”5 
/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас 
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на 
дружеството за едногодишен период”, 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. Ще доставим скрепителни материали, съгласно Спецификацията за доставка на 
скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване на 
необходимостта на дружеството за едногодишен период /Приложение №1 към 
документацията за участие в процедурата/ -  винтове с шестостенна глава с класове на 
точност А и В, клас на якост 9,8 по стандарт и с размери, както следва:

№
по

ред
Наименование Мярка Необходимо

количество

Стандарт 
БДС EN ISO 

4017:2014 или 
еквивалентен

Забележка*

1 Винт М 16x50 бр. 1000 DIN 933 10.9 Bolt Turkey

2 Винт М 16x100 бр. 1000 DIN 933 10.9 Bolt Turkey

* В колона ,, Забележка" участникът посочва производителя на предлаганите 
стоки, в случаи, че участникът не е такъв.



2. Ще доставим скрепителните материали на една партида в склада на възложителя в 
ЦРЕТСВ Подуяне, на адрес: гр. София, ул. „Майчина слава” №2, със срок на доставка - 30 
календарни дни от сключване на договора.

3. Транспортирането на скрепителните материали ще се извърши за наша сметка с 
организиран от нас транспорт до горепосочения склад на възложителя. Същите ще бъдат 
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.

4. Скрепителните материали ще се доставят придружени с приемо-предавател ни 
протоколи и документите, посочени в чл.5, ал.4 от проекта на договора /Приложение № 2 
към документацията за участие/.

5. Гаранционият срок на скрепителните материали е 25 месеца от датата на 
доставка.

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

7. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 5 месеца, считано 
от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги.

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

9. 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”.

дата 21.12,2016г. 
гр. Бургас Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 

чл.42, ал.5 от ЗОП

Управител



Приложение № 4.4

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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА (ФРЕЗЕНКОВА) 
ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН, КЛАС НА ЯКОСТ 8.8 ПО БДС EN ISO

10642:2004/А1:2013"

от ГАЛДИ ООД,
/изписва се името па участника/

812238017 
/БУЛСТАТ, ЕИК/

Гр.Созопол, ул.’’Морски скали’’5 
/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас 
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарнн превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на 
/дружеството за едногодишен период”, 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. Ще доставим скрепителни материали, съгласно Спецификацията за доставка на 
скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване на 
необходимостта на дружеството за едногодишен период /Приложение №1 към 
документацията за участие в процедурата/ -  винтове със скрита (фрезенкова) с вътрешен 
шестостен, клас на якост 8,8 по стандарт и с размери, както следва:

№
по

ред
Наименование Мярка Необходимо

количество

Стандарт БДС EN 
ISO

10642:2004/А1:2013 
или еквивалентен

Забележка*

1 Винт М 20x60 бр. 2000 D1N 7991 8.8 NORM Turkey

* В колона „Забележка" участникът посочва производителя на предлаганите 
стоки в случаи, че участникът не е такъв.



2. Ще доставим скрепителните материали на една партида в склада на възложителя в 
ЦРЕТСВ Подуяне, на адрес: гр. София, ул. „Майчина слава” №2, със срок на доставка -  30 
календарни дни от сключване на договора.

3. Транспортирането на скрепителните материали ще се извърши за наша сметка с 
организиран от нас транспорт до горепосочения склад на възложителя. Същите ще бъдат 
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.

4. Скрепителните материали ще се доставят придружени с приемо-предавателни 
протоколи и документите, посочени в чл.5, ал.4 от проекта на договора /Приложение № 2 
към документацията за участие/.

5. Гаранционият срок на скрепителните материали е 25 месеца от датата на 
доставка.

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

7. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 5 месеца, считано 
от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги.

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

9. 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”. / /

дата 21.12.2016г 
гр. Бургас

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

У ) 5 ° Динж. Димитър Бишков)
ХУ/у Управител



Приложение № 4.8
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: 'ГАЙКИ ШЕСТОСТЕННИ. КЛАСОВЕ НА 

ТОЧНОСТ А И В, КЛАС НА ЯКОСТ 6 ПО БДС EN ISO 4032:2013”

от ГАЛДИ ООД,
/изписва се името на участника/ 

812238017 
/БУЛСТАТ, ЕИБ/ 

Гр.Созопол, ул.’’Морски скали”5 
/адрес по регистрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас 
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на 
дружеството за едногодишен период”, 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. Ще доставим скрепителни материали, съгласно Спецификацията за доставка на 
скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване на 
необходимостта на дружеството за едногодишен период /Приложение №1 към 
документацията за участие в процедурата/ -  гайки шестостенни с класове на точност А и В, 
клас на якост 6 по стандарт и с размери, както следва:

№
по

ред
Наименование Мярка Необходимо

количество

Стандарт 
БДС EN ISO 

4032:2013 
или

еквивалентен

Забележка*

1 Гайка шестостенна М 10-6 бр. 5000 DIN 934 6. BestGia Ch

2 Гайка шестостенна M l6-6 бр. 4000 DIN 934 6. BestGia Ch

д Гайка шестостенна М20-6 бр. 2200 DIN 934 6. BestGia Ch

m Гайка шестостенна М24-6 бр. 9000 DIN 934 6. BestGia Ch



* В колона „Забележка” участникът посочва производителя на предлаганите 
стоки, в случай, че участникът не е такъв.

2. Ще доставим скрепителните материали на една партида в склада на възложителя в 
ЦРЕТСВ Подуяне, на адрес: гр. София, ул. „Майчина слава” №2, със срок на доставка - 30 
календарни дни от сключване на договора.

3. Транспортирането на скрепителните материали ще се извърши за наша сметка с 
организиран от нас транспорт до горепосочения склад на възложителя. Същите ще бъдат 
опаковани в стандартната опаковка на завода производител, оси!уряваща 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.

4. Скрепителните материали ще се доставят придружени с приемо-предавателни 
протоколи и документите, посочени в чл.5, ал.4 от проекта на договора /Приложение № 2 
към документацията за участие/.

5. Гаранционият срок на скрепителните материали е 24 месеца от датата на 
доставка.

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

7. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 5 месеца, считано 
от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги.

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

9. 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 ------- ------ --------------------- ---  -----

дата 21.12.2016г. 
гр.Бургас Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 

чл.42, ал.5 от ЗОП



Приложение № 4.9
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: "ГАЙКИ ШЕСТОСТЕННИ. КЛАСОВЕ НА 

ТОЧНОСТ А И В, КЛАС НА ЯКОСТ 8 ПО БДС EN ISO 4032:2013"

от ГАЛДИ ООД,
/изписва се името на участника/

812238017 
/БУЛСТАТ, ЕИК/

Гр.Созопол, улЛМорски скали”5 
адрес по регистрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас 
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на скрепителни материали за 
нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на 
дружеството за едногодишен период”, 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. Ще доставим скрепителни материали, съгласно Спецификацията за доставка на 
скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози'’ ЕООД, за обезпечаване на 
необходимостта на дружеството за едногодишен период /Приложение №1 към 
документацията за участие в процедурата/ -  гайки шестостенни с класове на точност А и В, 
клас на якост 8 по стандарт и с размери, както следва:

№
по
ред

Наименование Мярка Необходимо
количество

Стандарт 
БДС EN ISO 

4032:2013 
или

еквивалентен

Забележка*

1 Гайка шестостенна М 16-8 бр. 6000 DIN 934 8. BestGia Ch
2 Гайка шестостенна М20-8 бр. 8000 DIN 934 8. BestGia Ch
3 Гайка шестостенна М24-8 бр. 4000 DIN 934 8. BestGia Ch



* В колона „Забележка" участникът посочва производителя на предлаганите 
стоки, в случаи, че участникът не е такъв,

2. Ще доставим скрепителните материали на една партида в склада на възложителя в 
ЦРЕТСВ Подуяне, на адрес: гр. София, ул. „Майчина слава” №2, със срок на доставка - 30 
календарни дни от сключване на договора.

3. Транспортирането на скрепителните материали ще се извърши за наша сметка с 
организиран от нас транспорт до горепосочения склад на възложителя. Същите ще бъдат 
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.

4. Скрепителните материали ще се доставят придружени с приемо-предавателни 
протоколи и документите, посочени в чл.5, ал.4 от проекта на договора /Приложение № 2 
към документацията за участие/.

5. Гаранционият срок на скрепителните материали е 25 месеца от датата на 
доставка.

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

7. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 5 месеца, считано 
от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги.

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

9. 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”.

дата 21.12.2016г. 
гр. Бургас

Информацията е за 
чл.42, ал.5 от ЗОП



Приложение № 4.10
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: "ШПЛЕНТОВЕ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ СТОМАНА

ST. БДС EN ISO 1234:2003”

от ГАЛДИ ООД,
/изписва се името па участника/

812238017 
/БУЛСТАТ, ЕИК/

Гр.Созопол, улТМорски скади”5 
/адрес по регистрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявеното от Вас 
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на скрепителни материали за нуждите 
на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване необходимостта на дружеството за 
едногодишен период”, 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. Ще доставим скрепителни материали, съгласно Спецификацията за доставка на 
скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за обезпечаване на 
необходимостта на дружеството за едногодишен период /Приложение №1 към 
документацията за участие в процедурата/ -  шплентове, изработени от стомана St. по 
стандарт и с размери, както следва:

№
по

ред
Наименование Мярка Необходимо

количество

Стандарт 
БДС EN ISO 

1234:2003 или 
еквивалентен

Забележка*

1 Шплинт 4 х 32 бр. 1000 DIN 94 NORM Turkey

2 Шплинт 4 х 40 бр. 4600 DIN 94 NORM Turkey

3 Шилиш 4 х 50 бр. 10000 DIN 94 NORM Turkey

4 Шилиш 6,3 х 60 бр. 250 DIN 94 NORM Turkey



5 Шплинт 8 х 80 бр. 3000 DIN 94 NORM Turkey

6 Шплинт 8 х 100 бр. 600 DIN 94 NORM Turkey

7 Шплинт 8 х 120 бр. 600 DIN 94 NORM Turkey

8 Шплинт 10 х 80 бр. 5000 DIN 94 NORM Turkey

9 Шплинт 10 х 100 бр. 2500 DIN 94 NORM Turkey

10 Шплинт 10 х 110 бР. 4600 DIN 94 NORM Turkey

11 Шплинт 10 х 112 бР. 400 DIN 94 NORM Turkey

* В колона мЗабележка” участникът посочва производителя па предлаганите 
стоки, в случай, че участникът не е такъв.

2. Ще доставим скрелителните материали на една партида в склада на възложителя в 
ЦРЕТСВ Подуяне, на адрес: гр. София, ул, „Майчина слава” №2, със срок на доставка -30 
календарни дни от сключване на договора.

3. Транспортирането на скрелителните материали ще се извърши за наша сметка с 
организиран от нас транспорт до горепосочения склад на възложителя. Същите ще бъдат 
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.

4. Скрепителните материали ще се доставят придружени с приемо-предавателни 
протоколи и документите, посочени в чл.5, ал.4 от проекта на договора /Приложение № 2 
към документацията за участие/.

5. Гаранционият срок на скрепителните материали е 25 месеца от датата на 
доставка.

6. Декларираме, че сме запознати с всички условия, вписани в проекта на договора 
(Приложение Х«2 към документацията за участие) и ги приемам.

7. Декларираме, че срокът на валидност на нашето предложение е 5 месеца, считано 
от крайния срок за получаване на оферти, посочен в Обявлението за поръчка -  комунални 
услуги.

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

9. 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”. / у

дата 21,12.2016г. 
гр. Бургас

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

. (инж.Димитьр Бишков) 
Управител
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Приложение №  5.1 
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ’’БОЛТОВЕ И ВИНТОВЕ С

ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА, КЛАСОВЕ НА ТОЧНОСТ А И В. КЛАС НА ЯКОСТ 
5.6 ПО БДС EN ISO 4014:2011 И БДС EN ISO 4017:2014”

от ГАЛДИ ООД,

/изписва се името па участника/

812238017 

/БУЛСТАТ, ЕИК/

Гр.Созопол, ул.”Морски скали”5 

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка 
на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарнн превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, 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. Цени:

№
по

ред
Наименование

М
яр

ка Необходимо
количество

Единична 
цена, лева 
без ДДС

Обща
стойност на 

подпозицията, 
лева без ДДС

1 Винт М 10x30-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 бр. 2700 0,0543 146,61

2 Болт М 10x40-5.6, БДС EN ISO 4014:2011 бр. 1500 0,078 117,00

3 Винт М 10x50-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 бр. 1500 0,075 112,50

4 Винт М 10x55-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 бр. 1200 0,075
----------- ----------

90,00

5 Винт М 12x35-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 бр. 1000 0,098 98,00

6 Болт М 12x40-5.6, БДС EN ISO 4014:2011 бр. 2000 0,128 256,00

7 Винт М 12x50-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 бр. 300 0,1078 32,34

8 Болт М 16x60-5.6, БДС EN ISO 4014:2011 бр. 300 0,254 76,20

9 Болт М 16x90-5.6, БДС EN ISO 4014:2011 бр. 600 0,354 212,40



10 Винт М 20x40-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 бр. 700 0,376 263,20

и Винт М 20x60-5.6, БДС EN ISO 4017:2014 бР. 1500 0,45 675,00
Обща стойност на обособената позиция JVs 1, в лева без ДДС: 2079,25

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 
/включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на 
Възложителя: ЦРЕТСВ Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и не подлежат на 
промяна по време на изпълнение на договора.

2. Условия и начин на извършване на плащането - в срок до 30 календарни дни 
след доставката на скрепителните материали и представянето на документите, 
посочени в чл.З, ал.1 от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за 
участие), в лева на следната банкова сметка: банка „Уни
Г ___________  ГТЛ A \  Т  n r ' T / ' T  Г К  Т / ^ т / Л А 1  А / О А А О О !  А  . Т I X  Т Г

Информацията е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с  ̂
чл.42, ал.5 от ЗОИ

Общата стойност на всяка подпозиция (№ по ред) в лева без ДДС (изчислена след 
умножаване на съответната предложена единична цена на скрепителния материал по 
количеството му), е число, което е закръглено до втория знак след десетичната запетая, 
съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка.

Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита единичната цена на съответния скрепителен материал.

дата 21.12.2016г. 

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



Приложение Jfs 5.3 
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: "ВИНТОВЕ С ШЕСТОСТЕННА ГЛАВА, 

КЛАСОВЕ НА ТОЧНОСТ А И В. КЛАС НА ЯКОСТ 9.8 ПО БДС EN ISO 
4017:2014"

от ГАЛДИ ООД,

/изписва се името на участника/ 

812238017 

/БУЛСТАТ, ЕИК/ 

Гр.Созопол, улТМорски скали”5 

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка 
на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, 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. Цени:

№
по

ред
Наименование

М
яр

ка Необходимо
количество

Единична 
цена, лева 
без ДДС

Обща 
стойност, 
лева без 

ДДС

.1 Винт М 16x50 бр. 1000 0,38 380

2 Винт М 16x100 бр. 1000 0,735 735
Обща стойност на обособената позиция № 3, в лева без ДДС: 1115,00

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 
/включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на 
Възложителя: ЦРЕТСВ Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и не подлежат на 
промяна по време на изпълнение на договора.



2.У еловия и начин на извършване на плащането - в срок до 30 календарни дни след 
доставката на скрепителните материали и представянето на документите, посочени в 
чл.З, ал. 1 от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за участие), в 
лева на следната банкова сметка: банка ~ “ VN:

Информацията е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОИ

Общата стойност на всяка подпозиция (№ по ред) в лева без ДДС (изчислена след 
умножаване на съответната предложена единична цена на скрепителния материал по 
количеството му), е число, което е закръглено до втория знак след десетичната запетая, 
съгласно разпоредбата на чл,24 от Закона за Българската народна банка.

Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита единичната цена на съответния скрепителен материал.

дата 21,12.2016г. 

гр. Бургас



Приложение № 5.4

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: "ВИНТОВЕ СЪС СКРИТА

(ФРЕЗЕНКОВА) ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН, КЛАС НА ЯКОСТ 8.8 
ПО БДС EN ISO 10642:2004/А1:2013"

от ГАЛДИООД,

/изпита се името на участника/

812238017 

/БУЛСТАТ, ЕИК/

Гр.Созопол, ул.”Морски скали”5 

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка 
на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, 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. Цени:

№
по

ред
Наименование

М
яр

ка Необходимо
количество

Единична 
цена, лева 
без ДДС

Обща 
стойност, 
лева без 

ДДС

1 Винт М 20x60 бр. 2000 0,7038 1407,60
Обща стойност на обособената позиция № 4, в лева без ДДС: 1407,60

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 
/включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на 
Възложителя: ЦРЕТСВ Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и не подлежат на 
промяна по време на изпълнение на договора.

2. У еловия и начин на извършване на плащането - в срок до 30 календарни дни след 
доставката на скрепигелните материали и представянето на документите, посочени в



чл.З, ал. 1 от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за участие), в 
лева на следната банкова сметка: банка

Информацията е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОИ

Общата стойност на всяка подпозиция (№ по ред) в лева без ДДС (изчислена след 
умножаване на съответната предложена единична цена на скрепителния материал по 
количеството му), е число, което е закръглено до втория знак след десетичната запетая, 
съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка.

Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита единичната цена на съответния скрепителен материал.

дата 21.12.2016г. 

гр.Бургас

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

псчаг ^  j
(инж.Димитър БишКов) 

Управител



Приложение JY« 5.8

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: "ГАЙКИ ШЕСТОСТЕННИ. КЛАСОВЕ НА 

ТОЧНОСТ А И В, КЛАС НА ЯКОСТ 6 ПО БДС EN ISO 4032:2013"

от ГАЛДИ ООД,

/изписва се името на участника/

812238017 

/БУЛСТАТ, ЕИК/

Гр.Созопол, ул. "Морски скали''5 

/адрес по регистрация/'

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет; „Доставка 
на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, 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. Цени:

№
по

ред
Наименование

М
яр

ка Необходимо
количество

Единична 
цена, лева 

без ДДС

Обща 
стойност, 
лева без 

ДДС

1 Гайка шестостенна М 10-6 бр. 5000 0,0169 84,5

2 Гайка шестостенна М 16-6 бр. 4000 0,049 196

3 Гайка шестостенна М20-6 бр. 2200 0,089 195,8

4 Гайка шестостенна М24-6 бр. 9000 0,173 1557
Обща стойност на обособената позиция № 8, в лева без ДДС: 2033,30

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 
/включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на



Възложителя: ЦРЕТСВ Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и не подлежат на 
промяна по време на изпълнение на договора.

2.Условия и начин на извършване на плащането - в срок до 30 календарни дни след 
доставката на скрепителните материали и представянето на документите, посочени в 
чл.З, ал.1 от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за участие), в 
лева на следната банкова сметка: банка
Информацията е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОИ

Общата стойност на всяка подпознция (№ по ред) в лева без ДДС (изчислена след 
умножаване на съответната предложена единична цена на скрепителния материал по 
количеството му), е число, което е закръглено до втория знак след десетичната запетая, 
съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка.

Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита единичната цена на съответния скрепителен материал.

дата 21.12.2016г. 

гр.Бургас

подпис

печат

(инж.Димитьр Бищко 

Управител



Приложение JVs 5.9

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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: "ГАЙКИ ШЕСТОСТЕИНИ. КЛАСОВЕ НА 

ТОЧНОСТ А И В, КЛАС НА ЯКОСТ 8 ПО БДС EN ISO 4032:2013"

от ГАЛДИ ООД, 

/изписва се името на участника/ 

812238017 

/БУЛСТАТ, ЕИК/ 

Гр.Созопод, ул/’Морски скали”5 

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по 3011 с предмет: „Доставка 
на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, 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. Цени:

№
по

ред
Наименование

М
яр

ка Необходимо
количество

Единична 
цена, лева 
без ДДС

Обща 
стойност, 
лева без 

ДДС

1 Гайка шестостенна M l 6-8 бр. 6000 0,069 414,00

2 Гайка шестостенна М20-8 бр. 8000 0,129 1032,00

3 Гайка шестостенна М24-8 бр. 4000 0,235 940,00
Обща стойност на обособената позиция JVs 9, в лева без ДДС: 2386,00

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на 1NCOTERMS 2011 
/включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на 
Възложителя: ЦРЕТСВ Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и не подлежат на 
промяна но време на изпълнение на договора.



2.Условия и начин на извършване на плащането - в срок до 30 календарни дни след 
доставката на скрепителните материали и представянето на документите, посочени в 
чл.З, ал.1 от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за участие), в 
левака следната банкова сметка: банка AN:
Информацията е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с 1.
чл.42, ал.5 от ЗОИ

Общата стойност на всяка подпозиция (№ по ред) в лева без ДДС (изчислена след 
умножаване на съответната предложена единична цена на скрепителния материал по 
количеството му), е число, което е закръглено до втория знак след десетичната запетая, 
съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка.

Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита единичната цена на съответния скрепителен материал.

Общата стойност на всяка подпозиция (№ по ред) в лева без ДДС (изчислена след 
умножаване на съответната предложена единична цена на скрепителния материал по 
количеството му), е число, което е закръглено до втория знак след десетичната запетая, 
съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка.

Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита единичната цена на съответния скрепителен материал.

дата 21,12.2016г. подп
Гр.Бургас Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с 

чл.42, ал.5 от ЗОИ
(инж.димитър Ь#Ш 

Управител



Приложение № 5.10 
ДО
„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10: 1НПЛЕНТОВЕ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ

СТОМАНА ST. БДС EN ISO 1234:2003”

от ГАЛДИ ООД,

/изписва се името на участника/

812238017 

/БУЛСТАТ, ЕИК/

Гр.Созопод, улТМорски скали”5 

/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието си в публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка 
на скрепителни материали за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, за 
обезпечаване необходимостта на дружеството за едногодишен период”, 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. Цени:

№
по
ред

Наименование

М
яр

ка Необходимо
количество

Единична 
цена,лева 
без ДДС

Обща
стойност, 
лева без 

ДДС

1 Шплинт 4 х 32 бр. 1000 0,0165 16,50
2 Шплинт 4 х 40 бР. 4600 0,019 87,40
3 Шплинт 4 х 50 бр. 10000 0,0235 235,00
4 Шплинт 6,3 х 60 бр. 250 0,069 17,25
5 Шплинт 8 х 80 бр. 3000 0,144 432,00
6 Шплинт 8 х 100 бр. 600 0,176 105,60

7 Шплинт 8 х 120 бр. 600 0,198 118,80 1



8 Шплинт 10 х 80 бР. 5000 0,28 1400,00
9 Шплинт 10 х 100 бр. 2500 0,35 875,00
10 Шплинт 10 х 110 бР. 4600 0,399 1835,40
11 Шплинт 10 х 112 бР. 400 0,399 159,60

Обща стойност на обособената позиция № 10, в лева без ДДС: 5282,55

Цените се разбират DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011 
/включително опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, мито/ до склад на 
Възложителя: ЦРЕТСВ Подуяне, гр. София, ул. "Майчина слава" № 2 и не подлежат на 
промяна по време на изпълнение на договора.

2.Условия и начин на извършване на плащането - в срок до 30 календарни дни след 
доставката на скрепителните материали и представянето на документите, посочени в 
чл.З, ал.1 от проекта на договора (Приложение № 2 към документацията за участие), в 
лева на слепната банкова сметка: банка . зн Бургас, IB A N :

Информацията е заличена на основание чл.72 от ДОПК, във връзка с 
чл.42, ал.5 от ЗОИ

Общата стойност на всяка подпозиция (№ по ред) в лева без ДДС (изчислена след 
умножаване на съответната предложена единична цена на скрепителния материал по 
количеството му), е число, което е закръглено до втория знак след десетичната запетая, 
съгласно разпоредбата на чл.24 от Закона за Българската народна банка.

Заявявам, че при наличие на аритметични грешки в изчисленията за меродавно 
следва да се счита единичната цена на съответния скрепителен материал.

дата 21.12.2 

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

-----------  4 tr -

(инж.Димигьр Бишк 

Управител


