Приложение  № 2.1
                                                                                                              /Образец/


ДО 
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на 
за обособена позиция № 1 - „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)
	
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция № 1 – „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”, като предлагаме:

          1.  Да изпълним услугата - предмет на обществената поръчка за обособена позиция 
№1, качествено, в съответствие с „Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции” на Възложителя от документацията за участие, както следва:

          1.1.  Ще предоставим за временно и възмездно ползване на Възложителя  под наем 
следните 2 /два/ броя  магистрални електрически локомотиви: 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
          /Участникът представя описание на предлаганите магистрални електрически локомотиви, като посочва марка, модел /серия, сериен/регистрационен номер или друг отличителен знак, производител, страна на произход/. 

           Забележка:  Не се допуска участие по различни обособени позиции с един и същи локомотив/локомотиви!!!

 1.2. Магистралните електрически локомотиви по обособена позиция №1 ще бъдат  предоставени  с правоспособни локомотивни машинисти (локомотивна бригада) – 5 броя за всеки един локомотив.

          1.3. В случай на необходимост ще осигурим за изпълнението на предмета на обществената поръчка за обособена позиция №1 резервен магистрален електрически локомотив от същата серия, ведно с локомотивна бригада.

          1.4. Представяме Сравнителна таблица, съдържаща подробно описание на предлаганите от нас магистрални електрически локомотиви /в това число и на резервния/, включително на техническите и функционалните им характеристики и параметри, в съответствие с Техническите изисквания и условия на Възложителя от документацията за участие:

Технически изисквания и условия на Възложителя
Технически  характеристики на предлаганите  от  участника магистрални електрически локомотиви /в това число и на резервния/
I.	Технически изисквания към локомотивите

1.	Междурелсие 1435 мм.

2.	Максимална скорост – не по-малко от 130 км/ч.

3.	Възможност за обслужване на влакови състави с маса до 500 т. включително  при максимален наклон на железния път до 31 ‰. 

      4. Осно натоварване – не по-голямо от 22 т., съгласно Таблица 1 „За допустими осни натоварвания по железопътната мрежа на ДП „НКЖИ“ от „Таблици с технически параметри и нормативи“.

5.	 За работа в електрифицирани участъци с контактна мрежа с напрежение 25 kV/50 Hz.

6.	Съоръжен със скоростомерно устройство за показване и регистриране на скоростта.
     7.Съоръжен с устройство за бдителност. по смисъла на чл.179, ал.1 от Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.).

8.	Наличие на радиооборудване за осъществяване на влакова диспечерска радио връзка (ВДРВ) - радио за аналогов сигнал 450 MHz в съответствие с БДС 16988:89 и UIC 751-3 или еквивалентно/и.
Пояснение: Честотата на работа на радиостанциите е резервирана от ДП „НКЖИ” и е разделена на честотни групи за различните участъци – дадени в Таблица VIII на „Таблици с технически параметри и нормативи” и са задължителни за всички превозвачи в Република България.

9.	Оборудвани със система за влаково отопление – променливо напрежение 1500V/50Hz.

10.	Наличие на 2 бр. пантографи (токоснематели).

11.	Наличие на теглично-отбивачни съоръжения – буфери и винтов спряг.
Пояснениe: съгласно т. 4.2.2.2.3 и 5.3.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС), БДС EN 15566:2016 или еквивалентно/и; „Система за ръчно скачване“.
     12. Температурен диапазон на експлоатация – от -25°C до +45°C, съгласно т. 4.2.6.1.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС).

13.	Минимален радиус на вписване в крива – 150 м.

14.	Съоръжен със спирачни системи
	- директна електропневматична или пневматична;
- индиректна пневматична;
- ръчна или паркинг спирачка.

15.	Да са оборудвани със система за търговско измерване на тягова електроенергия.

II.	Технически условия

4.	Предоставените локомотиви трябва:
-	Да отговарят на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн. ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.);

-	Да са застраховани по застраховка „КАCKO”, или еквивалентни;

-	Да са снабдени с необходимите документи и сертификати, установяващи техническите им характеристики и правото да бъдат използвани за пътнически превози;

-	Да са екипирани;

-	Да са пожарообезопасени.


          
         1.5. Срокът за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотивите ведно с локомотивна бригада) е 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора. Възложителят предвижда до два броя подновявания на договора, всеки със срок за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотивите ведно с локомотивна бригада) 6 (шест) месеца, за което  писмено ще бъдем уведомени, чрез възлагателно писмо.

         1.6. Място за предаване и приемане на локомотивите , в т.ч. и резервния локомотив- локомотивно депо София – район София – гр. София, ул. Заводска №1. Приемането и предаването на наетите локомотиви ще се извършва с двустранно подписани от оправомощени представители на двете страни приемо-предавателни протоколи. В протоколите се вписва техническото състояние на локомотивите, наличен инвентар, наличие на пломби и показанията на електромерите и километроброяча към момента на приемането и предаването.


        1.7. Срокът за предаване на локомотивите е: ………………/не повече от 10/ календарни дни, считано от сключване  на договора. В случай на подновяване на договора, срокът за предаване на локомотивите  тече от датата на възлагателното писмо.

        1.8. Декларираме, че ще предадем  локомотивите – предмет на обособена позиция №1 , изправни  в техническо отношение, с редовни ревизии към момента на предаването им, ведно с локомотивна бригада от правоспособни локомотивни машинисти. 
  
          2. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му .

         3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

        4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №.1 се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

         5.  Към настоящото техническо предложение прилагаме:
         5.1.  Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към изпълнението на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №1.
        Забележка: Участникът описва в т.5.1 като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага /ако има такива/.



Дата ....... / ........ / ..............2019 г.		Подпис…………………………
					            печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника) 



Упълномощен да подпише предложението от името на:
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/








Приложение  № 2.2
                                                                                                              /Образец/


ДО 
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на 
за обособена позиция № 2 - „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)
	
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция № 2 – „Услуги по даване под наем на 2 броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада”, като предлагаме:

          1.  Да изпълним услугата - предмет на обществената поръчка за обособена позиция 
№2, качествено, в съответствие с „Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции” на Възложителя от документацията за участие, както следва:

          1.1.  Ще предоставим за временно и възмездно ползване на Възложителя  под наем 
следните 2 /два/ броя  магистрални електрически локомотиви: 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
          /Участникът представя описание на предлаганите магистрални електрически локомотиви, като посочва марка, модел /серия, сериен/регистрационен номер или друг отличителен знак, производител, страна на произход/. 

           Забележка:  Не се допуска участие по различни обособени позиции с един и същи локомотив/локомотиви!!!

 1.2. Магистралните електрически локомотиви по обособена позиция №2 ще бъдат  предоставени  с правоспособни локомотивни машинисти (локомотивна бригада) – 5 броя за всеки един локомотив. 

          1.3. В случай на необходимост ще осигурим за изпълнението на предмета на обществената поръчка за обособена позиция №2 резервен магистрален електрически локомотив от същата серия, ведно с локомотивна бригада.

          1.4. Представяме Сравнителна таблица, съдържаща подробно описание на предлаганите от нас магистрални електрически локомотиви /в това число и на резервния/, включително на техническите и функционалните им характеристики и параметри, в съответствие с Техническите изисквания и условия на Възложителя от документацията за участие:

Технически изисквания и условия на Възложителя
Технически  характеристики на предлаганите  от  участника магистрални електрически локомотиви /в това число и на резервния/
I.	Технически изисквания към локомотивите

1.	Междурелсие 1435 мм.

2.	Максимална скорост – не по-малко от 130 км/ч.

3.	Възможност за обслужване на влакови състави с маса до 500 т. включително  при максимален наклон на железния път до 31 ‰. 

      4. Осно натоварване – не по-голямо от 22 т., съгласно Таблица 1 „За допустими осни натоварвания по железопътната мрежа на ДП „НКЖИ“ от „Таблици с технически параметри и нормативи“.

5.	 За работа в електрифицирани участъци с контактна мрежа с напрежение 25 kV/50 Hz.

6.	Съоръжен със скоростомерно устройство за показване и регистриране на скоростта.
     7.Съоръжен с устройство за бдителност. по смисъла на чл.179, ал.1 от Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.).

8.	Наличие на радиооборудване за осъществяване на влакова диспечерска радио връзка (ВДРВ) - радио за аналогов сигнал 450 MHz в съответствие с БДС 16988:89 и UIC 751-3 или еквивалентно/и.
Пояснение: Честотата на работа на радиостанциите е резервирана от ДП „НКЖИ” и е разделена на честотни групи за различните участъци – дадени в Таблица VIII на „Таблици с технически параметри и нормативи” и са задължителни за всички превозвачи в Република България.

9.	Оборудвани със система за влаково отопление – променливо напрежение 1500V/50Hz.

10.	Наличие на 2 бр. пантографи (токоснематели).

11.	Наличие на теглично-отбивачни съоръжения – буфери и винтов спряг.
Пояснениe: съгласно т. 4.2.2.2.3 и 5.3.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС), БДС EN 15566:2016 или еквивалентно/и; „Система за ръчно скачване“.
     12. Температурен диапазон на експлоатация – от -25°C до +45°C, съгласно т. 4.2.6.1.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС).

13.	Минимален радиус на вписване в крива – 150 м.

14.	Съоръжен със спирачни системи
	- директна електропневматична или пневматична;
- индиректна пневматична;
- ръчна или паркинг спирачка.

15.	Да са оборудвани със система за търговско измерване на тягова електроенергия.

II.	Технически условия

4.	Предоставените локомотиви трябва:
-	Да отговарят на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн. ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.);

-	Да са застраховани по застраховка „КАCKO”, или еквивалентни;

-	Да са снабдени с необходимите документи и сертификати, установяващи техническите им характеристики и правото да бъдат използвани за пътнически превози;

-	Да са екипирани;

-	Да са пожарообезопасени.


          
         1.5. Срокът за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотивите ведно с локомотивна бригада) е 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора. Възложителят предвижда до два броя подновявания на договора, всеки със срок за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотивите ведно слокомотивна бригада) 6 (шест) месеца, за което  писмено ще бъдем уведомени, чрез възлагателно писмо.

        1.6. Място за предаване и приемане на локомотивите , в т.ч. и резервния локомотив- локомотивно депо София – район София – гр. София, ул. Заводска №1. Приемането и предаването на наетите локомотиви ще се извършва с двустранно подписани от оправомощени представители на двете страни приемо-предавателни протоколи. В протоколите се вписва техническото състояние на локомотивите, наличен инвентар, наличие на пломби и показанията на електромерите и километроброяча към момента на приемането и предаването.


        1.7. Срокът за предаване на локомотивите е: ………………/не повече от 10/ календарни дни, считано от сключване  на договора. В случай на подновяване на договора, срокът за предаване на локомотивите  тече от датата на възлагателното писмо.

          1.8. Декларираме, че ще предадем  локомотивите – предмет на обособена позиция №2 , изправни  в техническо отношение, с редовни ревизии към момента на предаването им, ведно с локомотивна бригада от правоспособни локомотивни машинисти. 
  
          2. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му .

         3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

         4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2 се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

         5.  Към настоящото техническо предложение прилагаме:
         5.1.  Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към изпълнението на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №2.
        Забележка: Участникът описва в т.5.1 като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага /ако има такива/.



Дата ....... / ........ / ..............2019 г.		Подпис…………………………
					            печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника) 



Упълномощен да подпише предложението от името на:
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/








Приложение  № 2.3
                                                                                                              /Образец/


ДО 
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на 
за ообособена позиция № 3 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)	

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция №3 – „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”, като предлагаме:

          1.  Да изпълним услугата - предмет на обществената поръчка за обособена позиция 
№3, качествено, в съответствие с „Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции” на Възложителя от документацията за участие, както следва:

          1.1.  Ще предоставим за временно и възмездно ползване на Възложителя  под наем 
следния  магистрален електрически локомотив: 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
          /Участникът представя описание на предлагания магистрален електрически локомотив, като посочва марка, модел /серия, сериен/регистрационен номер или друг отличителен знак, производител, страна на произход/. 

           Забележка:  Не се допуска участие по различни обособени позиции с един и същи локомотив/локомотиви!!!

 1.2. Магистралният електрически локомотив по обособена позиция № 3 ще бъде  предоставен с правоспособни локомотивни машинисти (локомотивна бригада) - 5 броя.

           1.3. В случай на необходимост ще осигурим за изпълнението на предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 3 резервен магистрален електрически локомотив от същата серия, ведно с локомотивна бригада.

           1.4. Представяме Сравнителна таблица, съдържаща подробно описание на предлагания от нас магистрален електрически локомотив /в това число и на резервния/, включително на техническите и функционалните му характеристики и параметри, в съответствие с Техническите изисквания и условия на Възложителя от документацията за участие:

Технически изисквания и условия на Възложителя
Технически  характеристики на предлагания  от  участника магистрален електрически локомотив /в това число и на резервния/
I.	Технически изисквания към локомотивите

1.	Междурелсие 1435 мм.

2.	Максимална скорост – не по-малко от 130 км/ч.

3.	Възможност за обслужване на влакови състави с маса до 500 т. включително  при максимален наклон на железния път до 31 ‰. 

      4. Осно натоварване – не по-голямо от 22 т., съгласно Таблица 1 „За допустими осни натоварвания по железопътната мрежа на ДП „НКЖИ“ от „Таблици с технически параметри и нормативи“.

5.	 За работа в електрифицирани участъци с контактна мрежа с напрежение 25 kV/50 Hz.

6.	Съоръжен със скоростомерно устройство за показване и регистриране на скоростта.
     7.Съоръжен с устройство за бдителност. по смисъла на чл.179, ал.1 от Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.).

8.	Наличие на радиооборудване за осъществяване на влакова диспечерска радио връзка (ВДРВ) - радио за аналогов сигнал 450 MHz в съответствие с БДС 16988:89 и UIC 751-3 или еквивалентно/и.
Пояснение: Честотата на работа на радиостанциите е резервирана от ДП „НКЖИ” и е разделена на честотни групи за различните участъци – дадени в Таблица VIII на „Таблици с технически параметри и нормативи” и са задължителни за всички превозвачи в Република България.

9.	Оборудвани със система за влаково отопление – променливо напрежение 1500V/50Hz.

10.	Наличие на 2 бр. пантографи (токоснематели).

11.	Наличие на теглично-отбивачни съоръжения – буфери и винтов спряг.
Пояснениe: съгласно т. 4.2.2.2.3 и 5.3.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС), БДС EN 15566:2016 или еквивалентно/и; „Система за ръчно скачване“.
     12. Температурен диапазон на експлоатация – от -25°C до +45°C, съгласно т. 4.2.6.1.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС).

13.	Минимален радиус на вписване в крива – 150 м.

14.	Съоръжен със спирачни системи
	- директна електропневматична или пневматична;
- индиректна пневматична;
- ръчна или паркинг спирачка.

15.	Да са оборудвани със система за търговско измерване на тягова електроенергия.

II.	Технически условия

4.	Предоставените локомотиви трябва:
-	Да отговарят на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн. ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.);

-	Да са застраховани по застраховка „КАCKO”, или еквивалентни;

-	Да са снабдени с необходимите документи и сертификати, установяващи техническите им характеристики и правото да бъдат използвани за пътнически превози;

-	Да са екипирани;

-	Да са пожарообезопасени.


          
         1.5. Срокът за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно с локомотивна бригада) е 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора. Възложителят предвижда до два броя подновявания на договора, всеки със срок за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно слокомотивна бригада) 6 (шест) месеца, за което  писмено ще бъдем уведомени, чрез възлагателно писмо.

        1.6. Място за предаване и приемане на локомотивите , в т.ч. и резервния локомотив- локомотивно депо София – район София – гр. София, ул. Заводска №1. Приемането и предаването на наетите локомотиви ще се извършва с двустранно подписани от оправомощени представители на двете страни приемо-предавателни протоколи. В протоколите се вписва техническото състояние на локомотивите, наличен инвентар, наличие на пломби и показанията на електромерите и километроброяча към момента на приемането и предаването.

        1.7. Срокът за предаване на локомотива е: ………………/не повече от 10/ календарни дни, считано от сключване  на договора. В случай на подновяване на договора, срокът за предаване на локомотива  тече от датата на възлагателното писмо.

        1.8. Декларираме, че ще предадем  локомотива – предмет на обособена позиция № 3, изправен  в техническо отношение, с редовни ревизии към момента на предаването му, ведно с локомотивна бригада от правоспособни локомотивни машинисти. 
  
        2. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му .

       3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

       4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №.3 се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

        5.  Към настоящото техническо предложение прилагаме:
        5.1.  Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към изпълнението на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №3
        
       Забележка: Участникът описва в т.5.1 като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага /ако има такива/.



Дата ....... / ........ / ..............2019 г.		Подпис…………………………
					            печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника) 



Упълномощен да подпише предложението от името на:
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/







Приложение  № 2.4
                                                                                                              /Образец/


ДО 
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на 
за ообособена позиция № 4 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)
	
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция №4 – „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”, като предлагаме:

          1.  Да изпълним услугата - предмет на обществената поръчка за обособена позиция 
№4, качествено, в съответствие с „Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции” на Възложителя от документацията за участие, както следва:

          1.1.  Ще предоставим за временно и възмездно ползване на Възложителя  под наем 
следния  магистрален електрически локомотив: 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
          /Участникът представя описание на предлагания магистрален електрически локомотив, като посочва марка, модел /серия, сериен/регистрационен номер или друг отличителен знак, производител, страна на произход/. 

           Забележка:  Не се допуска участие по различни обособени позиции с един и същи локомотив/локомотиви!!!

 1.2. Магистралният електрически локомотив по обособена позиция № 4 ще бъде  предоставен с правоспособни локомотивни машинисти (локомотивна бригада) - 5 броя.

          1.3. В случай на необходимост ще осигурим за изпълнението на предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 4 резервен магистрален електрически локомотив от същата серия, ведно с локомотивна бригада.

          1.4. Представяме Сравнителна таблица, съдържаща подробно описание на предлагания от нас магистрален електрически локомотив /в това число и на резервния/, включително на техническите и функционалните му характеристики и параметри, в съответствие с Техническите изисквания и условия на Възложителя от документацията за участие:

Технически изисквания и условия на Възложителя
Технически  характеристики на предлагания  от  участника магистрален електрически локомотив /в това число и на резервния/
I.	Технически изисквания към локомотивите

1.	Междурелсие 1435 мм.

2.	Максимална скорост – не по-малко от 130 км/ч.

3.	Възможност за обслужване на влакови състави с маса до 500 т. включително  при максимален наклон на железния път до 31 ‰. 

      4. Осно натоварване – не по-голямо от 22 т., съгласно Таблица 1 „За допустими осни натоварвания по железопътната мрежа на ДП „НКЖИ“ от „Таблици с технически параметри и нормативи“.

5.	 За работа в електрифицирани участъци с контактна мрежа с напрежение 25 kV/50 Hz.

6.	Съоръжен със скоростомерно устройство за показване и регистриране на скоростта.
     7.Съоръжен с устройство за бдителност. по смисъла на чл.179, ал.1 от Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.).

8.	Наличие на радиооборудване за осъществяване на влакова диспечерска радио връзка (ВДРВ) - радио за аналогов сигнал 450 MHz в съответствие с БДС 16988:89 и UIC 751-3 или еквивалентно/и.
Пояснение: Честотата на работа на радиостанциите е резервирана от ДП „НКЖИ” и е разделена на честотни групи за различните участъци – дадени в Таблица VIII на „Таблици с технически параметри и нормативи” и са задължителни за всички превозвачи в Република България.

9.	Оборудвани със система за влаково отопление – променливо напрежение 1500V/50Hz.

10.	Наличие на 2 бр. пантографи (токоснематели).

11.	Наличие на теглично-отбивачни съоръжения – буфери и винтов спряг.
Пояснениe: съгласно т. 4.2.2.2.3 и 5.3.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС), БДС EN 15566:2016 или еквивалентно/и; „Система за ръчно скачване“.
     12. Температурен диапазон на експлоатация – от -25°C до +45°C, съгласно т. 4.2.6.1.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС).

13.	Минимален радиус на вписване в крива – 150 м.

14.	Съоръжен със спирачни системи
	- директна електропневматична или пневматична;
- индиректна пневматична;
- ръчна или паркинг спирачка.

15.	Да са оборудвани със система за търговско измерване на тягова електроенергия.

II.	Технически условия

4.	Предоставените локомотиви трябва:
-	Да отговарят на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн. ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.);

-	Да са застраховани по застраховка „КАCKO”, или еквивалентни;

-	Да са снабдени с необходимите документи и сертификати, установяващи техническите им характеристики и правото да бъдат използвани за пътнически превози;

-	Да са екипирани;

-	Да са пожарообезопасени.


          
         1.5. Срокът за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно с локомотивна бригада) е 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора. Възложителят предвижда до два броя подновявания на договора, всеки със срок за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно слокомотивна бригада) 6 (шест) месеца, за което  писмено ще бъдем уведомени, чрез възлагателно писмо.

        1.6. Място за предаване и приемане на локомотивите , в т.ч. и резервния локомотив- локомотивно депо София – район София – гр. София, ул. Заводска №1. Приемането и предаването на наетите локомотиви ще се извършва с двустранно подписани от оправомощени представители на двете страни приемо-предавателни протоколи. В протоколите се вписва техническото състояние на локомотивите, наличен инвентар, наличие на пломби и показанията на електромерите и километроброяча към момента на приемането и предаването.


        1.7. Срокът за предаване на локомотива е: ………………/не повече от 10/ календарни дни, считано от сключване  на договора. В случай на подновяване на договора, срокът за предаване на локомотива  тече от датата на възлагателното писмо.

          1.8. Декларираме, че ще предадем  локомотива – предмет на обособена позиция № 4 , изправен  в техническо отношение, с редовни ревизии към момента на предаването му, ведно с локомотивна бригада от правоспособни локомотивни машинисти. 
  
          2. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му .

         3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

         4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №.4 се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

         5.  Към настоящото техническо предложение прилагаме:
         5.1.  Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към изпълнението на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №4
        
         Забележка: Участникът описва в т.5.1 като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага /ако има такива/.



Дата ....... / ........ / ..............2019 г.		Подпис…………………………
					            печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника) 



Упълномощен да подпише предложението от името на:
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/







Приложение  № 2.5
                                                                                                              /Образец/


ДО 
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на 
за ообособена позиция № 5 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)	

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция №5 – „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”, като предлагаме:

          1.  Да изпълним услугата - предмет на обществената поръчка за обособена позиция 
№5, качествено, в съответствие с „Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции” на Възложителя от документацията за участие, както следва:

          1.1.  Ще предоставим за временно и възмездно ползване на Възложителя  под наем 
следният  магистрален електрически локомотив: 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
          /Участникът представя описание на предлагания магистрален електрически локомотив, като посочва марка, модел /серия, сериен/регистрационен номер или друг отличителен знак, производител, страна на произход/. 

           Забележка:  Не се допуска участие по различни обособени позиции с един и същи локомотив/локомотиви!!!

 1.2. Магистралният електрически локомотив по обособена позиция № 5 ще бъде  предоставен с правоспособни локомотивни машинисти (локомотивна бригада) – 5 броя.

          1.3. В случай на необходимост ще осигурим за изпълнението на предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 5 резервен магистрален електрически локомотив от същата серия, ведно с локомотивна бригада.

          1.4. Представяме Сравнителна таблица, съдържаща подробно описание на предлагания от нас магистрален електрически локомотив /в това число и на резервния/, включително на техническите и функционалните му характеристики и параметри, в съответствие с Техническите изисквания и условия на Възложителя от документацията за участие:

Технически изисквания и условия на Възложителя
Технически  характеристики на предлагания  от  участника магистрален електрически локомотив /в това число и на резервния/
I.	Технически изисквания към локомотивите

1.	Междурелсие 1435 мм.

2.	Максимална скорост – не по-малко от 130 км/ч.

3.	Възможност за обслужване на влакови състави с маса до 500 т. включително  при максимален наклон на железния път до 31 ‰. 

      4. Осно натоварване – не по-голямо от 22 т., съгласно Таблица 1 „За допустими осни натоварвания по железопътната мрежа на ДП „НКЖИ“ от „Таблици с технически параметри и нормативи“.

5.	 За работа в електрифицирани участъци с контактна мрежа с напрежение 25 kV/50 Hz.

6.	Съоръжен със скоростомерно устройство за показване и регистриране на скоростта.
     7.Съоръжен с устройство за бдителност. по смисъла на чл.179, ал.1 от Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.).

8.	Наличие на радиооборудване за осъществяване на влакова диспечерска радио връзка (ВДРВ) - радио за аналогов сигнал 450 MHz в съответствие с БДС 16988:89 и UIC 751-3 или еквивалентно/и.
Пояснение: Честотата на работа на радиостанциите е резервирана от ДП „НКЖИ” и е разделена на честотни групи за различните участъци – дадени в Таблица VIII на „Таблици с технически параметри и нормативи” и са задължителни за всички превозвачи в Република България.

9.	Оборудвани със система за влаково отопление – променливо напрежение 1500V/50Hz.

10.	Наличие на 2 бр. пантографи (токоснематели).

11.	Наличие на теглично-отбивачни съоръжения – буфери и винтов спряг.
Пояснениe: съгласно т. 4.2.2.2.3 и 5.3.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС), БДС EN 15566:2016 или еквивалентно/и; „Система за ръчно скачване“.
     12. Температурен диапазон на експлоатация – от -25°C до +45°C, съгласно т. 4.2.6.1.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС).

13.	Минимален радиус на вписване в крива – 150 м.

14.	Съоръжен със спирачни системи
	- директна електропневматична или пневматична;
- индиректна пневматична;
- ръчна или паркинг спирачка.

15.	Да са оборудвани със система за търговско измерване на тягова електроенергия.

II.	Технически условия

4.	Предоставените локомотиви трябва:
-	Да отговарят на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн. ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.);

-	Да са застраховани по застраховка „КАCKO”, или еквивалентни;

-	Да са снабдени с необходимите документи и сертификати, установяващи техническите им характеристики и правото да бъдат използвани за пътнически превози;

-	Да са екипирани;

-	Да са пожарообезопасени.


          
         1.5. Срокът за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно с локомотивна бригада) е 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора. Възложителят предвижда до два броя подновявания на договора, всеки със срок за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно слокомотивна бригада) 6 (шест) месеца, за което  писмено ще бъдем уведомени, чрез възлагателно писмо.

        1.6. Място за предаване и приемане на локомотивите , в т.ч. и резервния локомотив- локомотивно депо София – район София – гр. София, ул. Заводска №1. Приемането и предаването на наетите локомотиви ще се извършва с двустранно подписани от оправомощени представители на двете страни приемо-предавателни протоколи. В протоколите се вписва техническото състояние на локомотивите, наличен инвентар, наличие на пломби и показанията на електромерите и километроброяча към момента на приемането и предаването.


        1.7. Срокът за предаване на локомотива е: ………………/не повече от 10/ календарни дни, считано от сключване  на договора. В случай на подновяване на договора, срокът за предаване на локомотива  тече от датата на възлагателното писмо.

          1.8. Декларираме, че ще предадем  локомотива – предмет на обособена позиция № 5 , изправен  в техническо отношение, с редовни ревизии към момента на предаването му, ведно с локомотивна бригада от правоспособни локомотивни машинисти. 
  
          2. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му .

         3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

         4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №.5 се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

         5.  Към настоящото техническо предложение прилагаме:
         5.1.  Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към изпълнението на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №5.
        
         Забележка: Участникът описва в т.5.1 като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага /ако има такива/.



Дата ....... / ........ / ..............2019 г.		Подпис…………………………
					            печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника) 



Упълномощен да подпише предложението от името на:
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/







Приложение  № 2.6
                                                                                                              /Образец/


ДО 
“БДЖ- ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 3
1080 ГР. СОФИЯ


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на 
за ообособена позиция № 6 - „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”

От ....................................................................(наименование на участника), с ЕИК …................................., регистрирано в ........................…..............................., регистрация по ДДС: …......................., със седалище и адрес на управление …........................ ................................................, адрес за кореспонденция: …..........................................................., телефон за контакт …....................................., факс ….................................., представлявано от .......................................................... (трите имена) в качеството на ..................................... (длъжност, или друго качество, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)
	
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции”, за обособена позиция №6 – „Услуги по даване под наем на 1 брой магистрален електрически локомотив с локомотивна бригада”, като предлагаме:

          1.  Да изпълним услугата - предмет на обществената поръчка за обособена позиция 
№6, качествено, в съответствие с „Технически изисквания и условия  към обществената поръчка с предмет: „Услуга по даване под наем на 8 /осем/ броя магистрални електрически локомотиви с локомотивна бригада (локомотивна тяга) за нуждите на „БДЖ–Пътнически превози” ЕООД, разделена на шест обособени позиции” на Възложителя от документацията за участие, както следва:

          1.1.  Ще предоставим за временно и възмездно ползване на Възложителя  под наем 
следния  магистрален електрически локомотив: 
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
          /Участникът представя описание на предлагания магистрален електрически локомотив, като посочва марка, модел /серия, сериен/регистрационен номер или друг отличителен знак, производител, страна на произход/. 

           Забележка:  Не се допуска участие по различни обособени позиции с един и същи локомотив/локомотиви!!!

 1.2. Магистралният електрически локомотив по обособена позиция № 6 ще бъде  предоставен с правоспособни локомотивни машинисти (локомотивна бригада) – 5 броя.

           1.3. В случай на необходимост ще осигурим за изпълнението на предмета на обществената поръчка за обособена позиция № 6 резервен магистрален електрически локомотив от същата серия, ведно с локомотивна бригада.

          1.4. Представяме Сравнителна таблица, съдържаща подробно описание на предлагания от нас магистрален електрически локомотив /в това число и на резервния/, включително на техническите и функционалните му характеристики и параметри, в съответствие с Техническите изисквания и условия на Възложителя от документацията за участие:

Технически изисквания и условия на Възложителя
Технически  характеристики на предлагания  от  участника магистрален електрически локомотив /в това число и на резевния/
I.	Технически изисквания към локомотивите

1.	Междурелсие 1435 мм.

2.	Максимална скорост – не по-малко от 130 км/ч.

3.	Възможност за обслужване на влакови състави с маса до 500 т. включително  при максимален наклон на железния път до 31 ‰. 

      4. Осно натоварване – не по-голямо от 22 т., съгласно Таблица 1 „За допустими осни натоварвания по железопътната мрежа на ДП „НКЖИ“ от „Таблици с технически параметри и нормативи“.

5.	 За работа в електрифицирани участъци с контактна мрежа с напрежение 25 kV/50 Hz.

6.	Съоръжен със скоростомерно устройство за показване и регистриране на скоростта.
     7.Съоръжен с устройство за бдителност. по смисъла на чл.179, ал.1 от Наредба № 58 за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.).

8.	Наличие на радиооборудване за осъществяване на влакова диспечерска радио връзка (ВДРВ) - радио за аналогов сигнал 450 MHz в съответствие с БДС 16988:89 и UIC 751-3 или еквивалентно/и.
Пояснение: Честотата на работа на радиостанциите е резервирана от ДП „НКЖИ” и е разделена на честотни групи за различните участъци – дадени в Таблица VIII на „Таблици с технически параметри и нормативи” и са задължителни за всички превозвачи в Република България.

9.	Оборудвани със система за влаково отопление – променливо напрежение 1500V/50Hz.

10.	Наличие на 2 бр. пантографи (токоснематели).

11.	Наличие на теглично-отбивачни съоръжения – буфери и винтов спряг.
Пояснениe: съгласно т. 4.2.2.2.3 и 5.3.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС), БДС EN 15566:2016 или еквивалентно/и; „Система за ръчно скачване“.
     12. Температурен диапазон на експлоатация – от -25°C до +45°C, съгласно т. 4.2.6.1.2 от ТСОС за локомотивите и пътническия подвижен състав. (2011/291/ЕС).

13.	Минимален радиус на вписване в крива – 150 м.

14.	Съоръжен със спирачни системи
	- директна електропневматична или пневматична;
- индиректна пневматична;
- ръчна или паркинг спирачка.

15.	Да са оборудвани със система за търговско измерване на тягова електроенергия.

II.	Технически условия

4.	Предоставените локомотиви трябва:
-	Да отговарят на изискванията на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, издадена от Министъра на транспорта (обн. ДВ, бр. 73 от 5.09.2006 г., изм. и доп.);

-	Да са застраховани по застраховка „КАCKO”, или еквивалентни;

-	Да са снабдени с необходимите документи и сертификати, установяващи техническите им характеристики и правото да бъдат използвани за пътнически превози;

-	Да са екипирани;

-	Да са пожарообезопасени.


          
         1.5. Срокът за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно с локомотивна бригада) е 6 /шест/ месеца, считано от датата на сключване на договора. Възложителят предвижда до два броя подновявания на договора, всеки със срок за отдаване под наем на локомотивната тяга (локомотива ведно с локомотивна бригада) 6 (шест) месеца, за което  писмено ще бъдем уведомени, чрез възлагателно писмо.

        1.6. Място за предаване и приемане на локомотивите , в т.ч. и резервния локомотив- локомотивно депо София – район София – гр. София, ул. Заводска №1. Приемането и предаването на наетите локомотиви ще се извършва с двустранно подписани от оправомощени представители на двете страни приемо-предавателни протоколи. В протоколите се вписва техническото състояние на локомотивите, наличен инвентар, наличие на пломби и показанията на електромерите и километроброяча към момента на приемането и предаването.


        1.7. Срокът за предаване на локомотива е: ………………/не повече от 10/ календарни дни, считано от сключване  на договора. В случай на подновяване на договора, срокът за предаване на локомотива  тече от датата на възлагателното писмо.

          1.8. Декларираме, че ще предадем  локомотива – предмет на обособена позиция № 6 , изправен  в техническо отношение, с редовни ревизии към момента на предаването му, ведно с локомотивна бригада от правоспособни локомотивни машинисти. 
  
          2. Декларираме, че сме запознати с обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му .

         3. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

         4. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 6 се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

         5.  Към настоящото техническо предложение прилагаме:
         5.1.  Друга информация и/или документи по преценка на участника, относими към изпълнението на предмета на обществената поръчка по обособена позиция №6 
        
         Забележка: Участникът описва в т.5.1 като приложения към настоящото техническо предложение конкретните документи, които прилага /ако има такива/.



Дата ....... / ........ / ..............2019 г.		Подпис…………………………
					            печат
(име и фамилия)
(качество на представляващия участника) 



Упълномощен да подпише предложението от името на:
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на участника/
..........................................................................................................................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/





