Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОИ
Приложение №1
ОДОБРЯВАМ

мотиви и товарни вагони"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на резервни части за скоростомери "ХАСЛЕР" (тахографи тип RT 9, RT 12 и нерегистриращи
скоростомери тип А16 и А28) и тахопреобразуватели "ХАСЛЕР" за нуждите на тяговия подвижен състав на
"БДЖ - Товарни превози" ЕООД за 2017 г.

№

Артикул ен/
Каталожен №

Количество
за
доставка
/брой/

Наименование

1

5.1501.105

Зъбно колело /Aufzugsachse komb.

40

2

5.1501.114

Зъбно колело /Kupplungsrad komb

40

3

5.1501.117

Зъбно колело /Kupplungsrad komb

40

4

5.1501.118

Зъбно колело /Messrad komb

20

5

5.1503.119

Ос за стрелка за време /Triebachse mont.

20

6

5.1503.233

Плоча монтажна /Uhrwerkplatine mont

20

7

5.1503.242

Баланс /Hemmwerk mont

20

8

5.8311.160/03 48V

Колектор 48V /Stirnkollektor komb.

20

9

5.8311.160/04 60V

Колектор 60V /Stirnkollektor komb.

20

10 5.8312.104 60V

Колектор 60V /Stirnkollektor komb.

5

11 5.8311.108

Четкодържател /Kohlenhalter komb.

10

12 5.8311.110/90

Кабелна плоча /Kontakttager komb.

10

13 5.1555.219

Вал задвижващ /Antriebachse mont

20

14 5.1554.360/01

Манометър мембранен /Manometer mont 7 bar

20

15 5.1502.200/01

Километроброяч/Rollenzahler

20

16 5.8321.001/48V

Синхронен ел.двигател 48 V /Empfangermotor mit Stecker със
зелен цвят

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

3. Резервните части да се придружават от оригинален сертификат за качество, издаден от завода
производител .
4. Резервните части да се достават опаковани в стандартната опаковка на завода производител,
осигуряваща запазване на целостта им и изключваща евентуални повреди при транспортиране и
съхранение.
5. Всяка опаковка да бъде обозначена с етикет, съдържащ фирмената марка на производителя,
предназначението, вида на стоката и условията за транспорт и съхранение.
6. Партидност и срок на доставка - на една партида, до 120 дни от сключване на договора.
7. Място на доставка - DDP, съгласно изискванията на INCOTERMS 2011, в склад на локомотивно депо
Стара Загора, п.к. 6002, кв. "Индустриален”.
8. Гаранционен срок не по-кратък от 24 месеца от датата на доставка.
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