
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

; e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по ял. 20, ал. 3 от ЗОП 

А О П 

Номер на обявата: per. № 02-32-1/03.08.2016г. 

Възложител: „БДЖ- Товарни превози" ЕООД 
Поделение (когато е приложимо): [ J 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01558 
Адрес: гр. София. 1080, ул. „Иван Вазов" №3 
Лице за контакт (може и поеече от едно лица): Ивана Велева 4 отдел „Обществени 
поръчки и проекти" - по обявата; Борислав Георгиев- отдел „Обща администрация" -
по техническите изисквания. I 
Телефон: 0887094278; 0885340253 
E-mail: iveleva@bdz.bg; fp_oa@bdz.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт j 
[X] Друг адрес: http://bdzcargo&ckMg/bgfobiavi-za-obshtestveni-pomcM/obiava-za-
obshtesfo'ena-pomchka-na-$toinost-po-chl2Q-al3-ot~zop~s-predmet-dostdyka-na-rezervni.html 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги I 

Предмет на поръчката: „Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на МПС, 
собственост на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД" за период от 1/едва/ година". 

Кратко описание: 
Предмет на обществената поръчка е избор на автосервизни центрове за извършване 

на доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на моторни превозни средства 
/МПС/, собственост на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД, разделена на 7 /седем/ обособени 
позиции, съобразно изискванията посочени в настоящата обжва и Техническите 
изисквания на Възложителя /Приложение №2 към настоящата обява/. Предметът на 
обществената поръчка включва извършване на техническо обслужване, поддръжка и 
ремонт на 41 (четиридесет и един) броя МПС, собственост на „БДЖ-Товарни превози" 
ЕООД, описани в „Списък на леки и товарни МПС в експлоатация" (Приложение №1 
към настоящата обява), находящи се в: гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Бургас, гр. 
Горна Оряховица, гр. Русе и гр. Варна. 
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Участникът трябва да разполага със собствена/и или наета/и; сервизна/и база/и. с 
обособени сектори или работни помещения, разполагаща/и с необходимото техническо 
оборудване за изпълнение на всички дейности по реализирането на поръчката, 
разположена/и на територията на: гр.София, гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Бургас, гр. 
Горна Оряховица, гр. Русе и гр. Варна /в зависимост от обособената/ите 
позиция/позиции, за която/които участника подава оферта/ с технически възможности за 
извършване на техническо обслужване, поддръжка и ремонт на изброените МПС на 
Възложителя по Приложение №1 от настоящата обява. 

Техническото оборудване на сервизната база на участника трябва да включва 
най-малко следните технически средства: 

• Стенд за регулиране на преден и заден мост; 
• Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-комшотри и двигатели; 
• Подемник за ремонт на ходовата част. 

Поддръжката и ремонтът на автомобилите включва: 
- диагностика и ремонт на двигател, горивна уредба, запалителна уредба, 

електрическа инсталация, съединител, предавателни и раздатъчнй кутии, ходова част, 
кормилно управление, спирачна уредба, вентилационно-отоплителна и климатична 
инсталация, хидравлична система, подмяна, баланс, монтаж, демонтаж, ремонт на гуми, 
изправяне на джанти и др. 

- доставка на оригинални резервни части, необходими за поддръжката на 
автомобилите и тяхната изправност; 

- бояджийски и тенекеджийски ремонти, тапицерски услуги. 

Участникът следва да извършва качествено и експедитивно сервизно 
обслужване и ремонт на МПС на възложителя, а именно: 

> за леки ремонти (основни и спомагателни агрегати, при които не се налага техния 
демонтаж): до 2 /два/ работни дни, считано от момента на предаване на автомобила в 
сервизната база; 

> за средно тежки ремонти (при които не се налага демонтаж на основни агрегати): 
до 5 /пет/ работни дни от момента на предаване на автомобила в сервизната база; 

> за тежки ремонти (при които се налага демонтаж на основни агрегати): до 12 
/дванадесет/ работни дни от момента на заявяване на ремонта. \ 

Автомобилите се приемат за ремонт в рамките на един работен ден без 
предварително записване. Сервизната база на участника следва да осигури 24-часово 
приемане на аварирали автомобили. 

В срок до 60 дни след сключване на договора, участникът се задължава да извърши 
за своя сметка първоначален технически преглед, при който да бъдат диагностицирани 
основните системи, възли и агрегати на моторните превозни средства, включени в 
обособената позиция, чието изпълнение му е възложено, като данните с резултатите се 
въвеждат в сервизния регистър и в сервизната книжка на всяко МПС. 

Участникът трябва да разполага със софтуерен продукт, съхраняващ подробни 
досиета на автомобилите и списък на извършените ремонти по тях.; 

Предаването на автомобила за ремонт в сервиз на участника, избран за 
изпълнител на обществената поръчка, се удостоверява с приемо-предавателен 
протокол (ремонтна карта), съдържащ минимална задължителна информация: 

•Име и фамилия на оправомощено от възложителя лице,; предало моторното 
превозно средство и телефон за контакти; 

• Име и фамилия на лицето оправомощено от изпълнителя да приеме автомобила и 
телефон за контакти; 



• Заявена техническа неизправност на МПС, per. № на автомобила, марка и модел; 
• Дата и час на постъпване на МПС за ремонт; 

Получаването на автомобила след ремонт се удостоверява с нриемо-
предавателен протокол (ремонтна карта), съдържащ минимална задължителна 
информация: 

• Име и фамилия на оправомошеното от изпълнителя лице, предало отремонтираното 
МПС; 

• Име и фамилия на оправомощеното от възложителя лице, приело отремонтираното 
МПС; 

• Опис на извършените ремонтни дейности; 
За всеки извършен ремонт се попълват стриктно сервизните книжки на моторните 

превозни средства, в които се вписват следните данни: обем на ремонта - видове 
операции и вложени резервни часта, показания на километраж, дата.: 

Изисквания т доставка: 
Участникът трябва да има възможности за доставка на резервни части, материали и 

консумативи за посочените в Приложение №1 към настоящата обява МПС, които части 
да бъдат оригинални, нови, неупотребявани и да имат сертификат за произход и качество 
от производителя. Доставяните и влагани в моторните превозни средства резервни части, 
следва да отговарят на техническите стандарти на производителя за съответната марка и 
модел МПС. 

При липса на складова наличност на резервна част, необходимите части се доставят в 
срок до 15 работни дни от установяване на необходимостта от подмяна, В този случай 
срокът за ремонт се удължава със срока на доставка на резервните части. 

Времетраенето на работните операции за обслужване на автомобилите не може да 
превишава времетраенето според инструкциите на съответния производител относно 
извършваните работни операции за съответната марка и модел МПС. 

Към предложението си участникът задължително представя на електронен носител 
информация за работните операции и тяхната продължителност (времетраене) за 
съответната марка и модел МПС, включени в обособената/ите позиция/и, за която/които 
подава оферта. 

Изисквания за гаранция: 
Изпълнителят се задължава да гарантира качеството на извършените от него 

дейности по поддръжката и ремонта на МПС, като предложеният от:него в техническото 
предложение към офертата гаранционен срок за извършените ремонти на отделните 
системи, възли и агрегати не може да бъде по-малък от 12 месеца. Гаранционният срок 
на вложените резервни части и консумативи не може да бъде по-кратък от дадения от 
производителя срок. Гаранционните срокове да започват да текат, считано от датата на 
предаване на автомобила на оправомощеното от възложителя лице. Изпълнителят следва 
да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в гаранционния 
срок и дължащи се на лошо качество на извършените ремонти или на некачествени 
резервни части. При повреда през гаранционния срок на ремонта, Изпълнителят 
транспортира за своя сметка авариралия автомобил от мястото на повредата до най-
близкия си сервизен център. 

Срок на договора: За всяка обособена позиция се сключва отделен договор. Срокът 
на договора с избраният за изпълнител на съответната обособена позиция е 12 
(дванадесет) месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на 
максималната прогнозна стойност на обособената позиция, чието изпълнение е 
възложено на участника, в зависимост от това кое от тези две обстоятелства настъпи 
първо. 



При подписване на договор участникът трябва да представи гаранция за изпълнение 
на договора в размер на 5% от стойността му. Валидността на гаранцията е до 30 дни 
след приключване на договора. Избраният за изпълнител сам избира формата на 
гаранцията - банкова гаранция или парична сума. При положение, че избраният за 
изпълнител избере банкова гаранция, следва да представи преди сключване на договора 
валидна банкова гаранция в оригинал, която е безусловна и неотменима. Текстът на 
банковата гаранция се съгласува предварително с възложителя. В случай че изпълнител 
избере за форма на гаранцията - парична сума, то същата трябва да бъде внесена преди 
сключването на договора по следната банкова сметка на "БДЖ - Товарни превози" 
ЕООД: „УниКредит Булбанк" АД, гр. София, IB AN BG02 IINCR 7000 1501 0062 61, 
BIC: UNCRBGSF, 

Начин и условия на плащане 
Заплащането ще се извършва след представянето на фактура и приемо-предавателен 

протокол, съдържащ опис на извършените дейности с цени \ (съгласно ценовото 
предложение на участника избран за изпълнител) и опис на вложените резервни части, 
консумативи и материали. 

Заплащането се извършва по банков път в срок до 14 работни дни след представяне 
на надлежно оформени документи за плащане. 

Всеки участник може да додаде оферта за една, за няколко или за всички 
обособени позиции. 

Възложителят си запазва правото да нроменя броя на описаните по Приложение 
№ 1 към настоящата обява МПС по време на действие на договора за възлагане на 
обществената нвръчка. 

Всеки участник подава оферта за сервизно обслужване и ремонт на всички 
МПС, включени в съответната обособена позиция, описани в Приложение № 1, 
като участниците следва да имат предвид, че: 

- Обособена позиция №1 - включва 4 бр. МПС, които домуват на територията на 
гр.Пловдив, посочени в Приложение Ш 1 към настоящата обява; 

-Обособена позиция Х»2 - включва 7 бр. МПС, които домуват на територията на 
гр.Стара Загора и гр. Свиленград, посочени в Приложение Ха 1 към настоящата обява; 

- Обособена позиция №3 - включва 2 бр. МПС , които домуват на територията яа 
гр.Бургас, посочени в Приложение № 1 към настоящата обява; 

- Обособена позиция №4 — включва 5 бр. МПС които домуват на територията на гр. 
Горна Оряховица, посочени в Приложение № 1 към настоящата обява; 

- Обособена позиция №5 - включва 2 бр. МПС, които домуват на територията на гр. 
Русе, посочени в Приложение № 1 към настоящата обява; 

- Обособена позиция №6 - включва 2бр. МПС, които домуват на територията на гр. 
Варна, посочени в Приложение № 1 към настоящата обява; 

- Обособена позиция №7 - включва 19 бр. МПС, които домуват на територията на 
гр. София, гр. Мездра и гр. Дупница, посочени в Приложение №1 към настоящата обява. 

Място на извършване: Ремонтът и поддръжката на моторните превозни средства 
ще се извършват в сервизната база на участника избран за изпълнител, на териториален 
принцип, тъй като автомобилите домуват в различни градове, както следва: 

- Обособена позиция №2 - гр. Пловдив 
-Обособена позиция №2 - гр. Стара Загора 
- Обособена позиция №3 - гр.Бургас 
- Обособена позиция №4 - гр. Горна Оряховица 
- Обособена позиция №5 - гр. Русе 



- Обособена позиция №6 - гр. Варна 
- Обособена позиция №7 - гр. София 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): 55710,67 лв. /петдесет и пет 
хиляди седемстотин и десет лева и шестдесет и седем стотинки/ без включен ДДС, 

Обособени позиции (когато е приложимо)', [X] Да Д Не 

Номер на обособената позиция: № 1 

Наименование: .Доставка на резервни части, поддръжка н ремонт на 4 бр. МПС за 
гр. Пловдив15 

Прогнозна стойност (в ле., без ДДС): 10334,00 лв. /десет хиляди триста тридесет и 
четири лева и нула стотинки/ без ДДС. 

Номер на обособената позиция: № 2 

Наименование: ,Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на 7 бр. МПС за 
гр. Стара Загора". 

Прогнозна стойност (е лебез ДДС): 9190,00 лв. /девет хиляди сто и деветдесет лева 
и нула стотинки/ без ДДС. 

Номер на обособената позиция: № 3 

Наименование: „Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на 2 бр. МПС за 
гр. Бургас". 

Прогнозна стойност (е лв., без ДДС): 418,00 лв. /четиристотин и осемнадесет лева/ 
без ДДС. 

Номер на обособената позиция: № 4 

Наименование:,Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на 5 6р. МПС за 
гр. Горна Оряховица". 

Прогнозна стойност (в ле., без ДДС): 7253,67 лв. /седем хиляди двест а петдесет и три 
лева и шестдесет н седем стотинки// без ДДС. 

Номер на обособената позиция: № 5 

Наименование:,Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на 2 бр. МПС за 
гр. Русе". 

Прогнозна стойност (в ле., без ДДС): 7249,00 лв. /седем хиляди двеста четиридесет и 
девет лева и нула стотинки/без ДДС. 



Номер на обособената позиция: № 6 

Наименование: ..Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на 2 бр. МПС за 
гр. Варна". 

Прогнозна стойност (в лвбез ДДС): 1455,00 лв. /хиляда четиристотин петдесет и 
дет лева и нула стотинки/без ДДС. 

Номер на обособената позиция: № 7 

Наименование: ..Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на 19 бр. МПС за 
гр. София". 

Прогнозна стойност (е лвбез ДДС): 19811,00 лв. /деветнадесет хиляди осемстотин и 
единадесет лева и нула стотинки/без ДДС. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 

Участниците подават оферта, изготвена съгласно условията на Закона за 
обществените поръчки /3011/, Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки /ППЗОП/ и настоящата обява, публикувана в профила на купувача на интернет 
страницата на възложителя: httpt/Zfadzcargo .bd2.bg/bg/profile.html 

1. Оферта може да подаде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 
право да изпълнява услугата, предмет на настоящата поръчка, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установено и отговарят на предварително 
обявените условия, съдържащи се в настоящата обява за събиране на оферти и 
изискванията посочени в ЗОП и ППЗОП. 

2. Възложителят не изисква обединението да има определена правна форма, за да 
участва при възлагането на обществената поръчка и не поставя условие за създаване на 
юридическо лице. 

3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 
критериите за подбор се доказват от един участник, а не от всяко от лицата, включени в 
него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 
предвидено в договора за създаване на обединението. Договорът за създаване на 
обединение, с посочено правно основание за създаване на обединението, трябва да 
съдържа клаузи, които: 

ЗЛ. да определят партньор, който да представлява обединението за целите на 
обществената поръчка; 

3.2. гарантират, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, заедно 
и поотделно, по закон за изпълнението на договора; 

3.3. да посочат правата и задълженията на участниците в обединението; 
3.4. да посочат разпределението на отговорността между членовете на обединението. 
3.5. да посочат дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението. 
Когато не е приложен договор за създаване на обединение или в приложения договор 

липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените в т.З условия, или съставът на 
обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде 
отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде 
разгледана. 



Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 
оферта. В настоящата обява за възлагане на обществената поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани 
предприятия (по смисъла на §2, т.44 и т.45 от ДР на ЗОП) не може да бъдат 
самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка. 

4. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители, при спазване на реда и условията на чл.66 от ЗОП. 

Изисквания за личното състояние: 
За участниците не трябва да е налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от 

Закона за обществените поръчки. 
Доказване: Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП - по образец Приложение №4 и 

Приложеше №5 към настоящата обява. Декларацията за липсата; на обстоятелствата 
по чл. 54, ал.1, тЛ, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. 
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 
обстоятелствата почл.54, ал.1, т . 3 - 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: НЕПРИЛОЖИМО. 

Икономическо ш финансово състояние: Не са поставени критерии за подбор 
свързани с икономическо и финансово състояние на участниците. 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата 

Доказване: Списък по чл.64, алД, т.2 от ЗОП на услугите, които са идентични или 
сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с минимум едно удостоверение 
за добро изпълнение* с посочване на стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания. Списъкът да е подписан и подпечатан от представляващия 
участника по търговска регистрация. 

2. Участникът трябва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и 
техническо оборудване» което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката 
Техническото оборудване на сервиза на всеки участник следва да включва най-малко 
следните технически средства: 

• Стенд за регулиране на преден и заден мост; 
• Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели; 
• Подемник за ремонт на ходовата част. 
Доказване: Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП, за инструментите, съоръженията и 

техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, 
подписан и подпечатан от представляващия участника по търговска регистрация. 

3. Участникът трябва да разполага със софтуерен продукт /система за управление и 
проследяване на доставките и извършените ремонтни дейности/, съхраняващ подробни 
досиета на автомобилите за извършените ремонти по тях. 

Доказване: Описание на софтуерен продукт /системата за управление и 
проследяване на доставките и извършените ремонтни дейности на МПС/, съхраняващ 
подробни досиета на автомобилите за извършените ремонти по тях. 

4- Участникът следва да представи на електронен носител информация за работните 
операции и тяхната продължителност (времетраене) за съответната марка и модел МПС, 
включени в обособената/ите позиция/и, за която/които подава оферта. 



Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):НЕПРИЛОЖИМО 
П Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 

ЦИзпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

Критерий за възл агане: 
0 Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[X] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [ J Тежест: [ J 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)- 10.08.2016г. Час: (чч:мм) -16:45 часа 

Срок на валидност на офертите; 

Дата: (дд/мм/гггг) - 03.11.2016г. Час: (чч:мм) - 16:45 часа 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) ~~ 15.08.2016г. Час: (чч:мм) -13:00 часа 

Място на отваряне на офертите: 
гр. София, п.кЛ080, ул/'Иван Вазов" № 3, ЦУ на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 
Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 
от европейските фондове и програми: [] Да [X] Не 

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [НЕПРИЛОЖИМО] 

Друга информация (когато е приложимо): 

Приложения към обявата №: 
1. Списък на леки и товарни МПС в експлоатация, собственост на „БДЖ-Товарни 

превози" ЕООД, които ще се ремонтират в сервиз; 
%. Технически изисквания; 
3. Административни сведения за участника- по образец /Приложение №?И към 



настоящата обява/. 
4. и 5. Декларации по чл.97, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки за липса на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП; 
6. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици; 

7. Списък по чл.64, ал.1, т.З от ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, придружен с минимум едно удостоверение за добро 
изпълнение, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 
изисквания; 

8. Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП, за инструментите, съоръженията и 
техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, 
подписан и подпечатан от представляващия участника по търговска регистрация; 

9. Техническо предложение; 
10. Ценово предложение; 
11. Проект на договор; 
12. Декларация по чл.66, алЛ от ЗОП; 
13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
14. Декларация за срока на валидност на офертата. 

Офертата трябва да бъде със срок на валидност минимум 90 /деветдесет/ 
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, подготвена на 
български език, а ако някой документ се представя на чужд език, то същия следва да 
бъде придружен от превод на български език. Офертата трябва да съдържа следните 
документи: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
представляващия участника по търговска регистрация. 

2. Административни сведения за участника- по образец /Приложение №3 към 
настоящата обява/. 

3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника. 

- При участник- обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, 
подписан от лицата в обединението, в които се посочва представляващият; 

- При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от 
който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 
4 от ППЗОП; 

4. Декларации по Приложения № № 4,5,6.8,12,13 и 14 от настоящата обява; 
5. Списък по Приложение №7 от настоящата обява; 
6. Описание на софтуерен продукт /системата за управление и проследяване на 

доставките и извършените ремонтни дейности на МПС/, съхраняващ подробни досиета 
на моторните превозни средства за извършените ремонти по тях; 

7. Информация за работните операции и тяхната продължителност (времетраене) на 
електронен носител; 

8. Техническо предложение - Приложение №9 към настоящата обява; 
9. Ценово предложение- Приложение Хе 10 към настоящата обява; 

Документите се представят от участника или от упълномощен от него представител 
- лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка, в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на „БДЖ-Товарни 
превози" ЕООД, находящо се на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов" № 3, всеки работен 



ден от 08:00 ч. до 16:45 ч., върху която се посочват: 
1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 
2. адрес за кореспонденти, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 
3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават 

документите. 
Забележка: Всички документи от офертата се сканират последователно във файл 

в PDF формат и се представят и на електронен носител (диск иди еквивалент), който се 
поставя в опаковката с офертата. 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг): ЩЖ2Ш г. 

Възложител 
Трите имена: инж. ЛюЪ^ф^Симе^цов Илиев 
(Подпис и печат) 
Длъжност: УпраштеяЩ^&ДЖ-тоЩфчи превози п ЕООД 

Da/tuximJTA, OATBIAX^ QT ЪЪА£>( TG^ 

с 5 or 2>ОП. 


