
Образец!  

Приложение № 12  

ДО 

„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 3 

1080 ГР. СОФИЯ 

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

  

 Представяме Ви нашата първоначална оферта за участие в обявената от Вас 

процедура на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на подемен ремонт на електрически локомотив 43545, 

собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, във връзка с изпълнение на 

ремонтната програма за 2015 -2016 г.”,” 

  

/изписва се името на кандидата/ 

..................................................................................................................................................... 

/номер по съдебния регистър/ /БУЛСТАТ, ЕИК/ 

.......................................................................................................................................................

................... 

/адрес по регистрация/ 

 

 Декларираме, че сме се запознали с условията на договора и приложените към 

документацията „Техническите условия за извършване на подемен ремонт на 

електрически локомотиви серия 43” - Приложение № 4, и изразяваме готовност да 

участваме в договаряне по клаузите на договора съгласно обявените изисквания в 

процедурата на договаряне с обявление по ЗОП. Във връзка с това заявяваме следното: 

 Обемът на демонтажните операции, прегледите, измерванията, задължителната 

смяна на бързо износващи се части и възли, както и граничните стойности, допустими 

за подемен ремонт, на техническите параметри на частите и възлите, ще изпълним 

съгласно „Правилник за подемен ремонт на електрически локомотиви серия 41000, 

42000, 43000/1991 год.”. 

 При извършване на регламентираните за подемен ремонт прегледи и 

оразмеряване на частите и възлите в зависимост от техническо състояние на 

локомотива /най-вече от натрупания пробег/, ще се констатират отклоненията от 

допустимите гранични стойности на техническите параметри на части и възли, 

неподлежащи на задължителна смяна, съгласно Правилника. 

 Въз основа на констатациите и възникналата необходимост от допълнителен 

обем ремонтни дейности, както и от смяна на допълнителни резервни части и възли, ще 

извършим това като допълнителен ремонт, обема на който ще отразим в съответния 

протокол. 

 В случай, че в периода на поддръжка на локомотива изтече срока на валидност 

на сертификата за функция по поддържане на електрически локомотиви, с обхват за 

извършване на подемни ремонти, валидността на същия ще бъде удлъжена. 

 

 Във връзка с гореизложеното, предлагаме на Вашето внимание следните 

условия за изпълнение на поръчката: 

  



Място на изпълнение на горецитираната услуга е с адрес:....................................... 

……………………..………. /на територията на Изпълнителя/. Транспортните разходи в 

рамките на Република България за придвижване на локомотива от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, извън територията на 

Република България транспортните разходи за придвижването му са за наша сметка. 

Локомотив 43545 се предава и приема за ремонт от комисия от упълномощени 

представители на двете страни на територията на Изпълнителя, които подписва 

Протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт /по образец /. 

 Срок за извършване на подемния ремонт  - ............................../не повече от 90/ 

дни от датата на подписване на Протокол за предаване на локомотив 43545 за подемен 

ремонт /по образец на Възложителя/. 

 Гаранционен срок на локомотива след подемен ремонт - ....................... км /не 

по-малко от 100 000 км/. 

 Условия и начин на плащане: 

 Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева по банков път в 

срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след приемане на локомотива от подемен 

ремонт и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи: 

 оригинална фактура, издадена на името на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 

адрес: София 1080, ул. „Иван Вазов” № 3 с МОЛ - инж. Любомир Симеонов 

Илиев, която трябва да съдържа: опис на вида и количеството на извършените 

услуги (дейности) със съответните нормочасове; опис на вложените части, възли 

и материали при извършване на подемния ремонт; времетраенето на 

извършените дейности; идентификация на локомотива, който се предава за 

ремонт. 

 протокол за предаване на локомотива в експлоатация след извършване на 

подемен ремонт - обр. ЛС 002 – 3/12; 

 копия на всички одобрени констативни протоколи и калкулации, ако са 

извършени допълнителни ремонтни дейности; 

 оригинални гаранционни карти и други документи издадени от производителя на 

вложените части, свързани с инструкции за употреба и срок на годност. 

  

 Ще изпълним поръчката в съответствие със Спецификацията (Приложение № 2 

от документацията за участие); Норми за разход на труд за задължителни ремонтни 

операции (Приложение № 1 от документацията за участие) и Техническите условия 

(Приложение № 4 от документацията за участие) за извършване на подемен ремонт на 

електрически локомотиви серия 43000, както и с приетата „Ценова оферта” (по 

Приложение № 13 от документацията за участие). 

 Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 

изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение, с 

която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с 

договорените условия. 

 Нашата първоначална оферта е част от предложението (включващо заявление и 

първоначалната оферта), срокът на валидност на което е 180 (сто и осемдесет ) дни от 

крайния срок за получаване на заявленията. 

 Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, представени със 

заявлението за участие. 

 

 

дата……………..                                                                подпис………………………. 

        

                    (име и фамилия, печат) 

              (качество на представляващия участника) 


