
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

ДО 

УПРАВИТЕЛЯ НА 

„БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 

ГР. СОФИЯ, 1080, 

УЛ.”ИВАН ВАЗОВ” №3 

 

Наименование на 

участника: 

 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

Седалище по 

регистрация: 

 

ЕИК / Булстат   

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Imal:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

Банкова сметка IBAN: 

BIC: 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

       Представяме ви нашето Техническо предложение за изпълнение на  обявената 

от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

работни обувки – прахо-, студо- и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД”.  

  След като се запознахме с документацията за участие на Възложителя, 

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията му при следните условия: 

 

1. Предложеният от нас срок за изпълнение на поръчката е, както следва:  

 

1.1 Предлагаме срок за доставка на цялото количество работни обувки цели, 

мъжки - 2357 броя, за доставка на цялото количество работни обувки цели, 

дамски - 231 броя и за доставка на цялото количество работни обувки за 

заварцичи - искро и огнезащитни - 51 броя   ........................  работни дни /но не 

повече от 20 работни дни/, след получаване на писмена заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с посочени номерации на работни обувки. 

 

1.2 Предлагаме срок за доставка на цялото количество работни обувки 

половинки, мъжки - 2357 броя и за доставка на цялото количество работни обувки 

половинки, дамски - 231 броя   ........................  работни дни /но не повече от 20 

работни дни/, след получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 

посочени номерации на работни обувки. 

 

 



   2.Гаранционният срок на предлаганите от нас изделия е………………, но не 

по-малко от 12 календарни месеца, считано от датата на получаване на доставката на 

посочените от Възложителя адреси, с приемо- предавателен протокол. 

 

2.1. Приемаме рекламации по количеството на стоките да се правят през целия 

срок на действие на договора. 

 2.2. В рамките на гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез 

отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за наша сметка. 

 

 2.3. Замяната на нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними 

дефекти: 

 

- напукване на лицевия материал; 

- при нарушаване свързването сая /ходило; 

- спукване на ходилата. 

- груби лицеви дефекти и др. 

 

   Всички останали дефекти, включително и скрити такива, които се 

появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез ремонт за наша 

сметка. 

 

   3. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията, вида и 

обема на Техническата спецификация (Приложение № 1от документацията за участие) 

на Възложителя и ще доставим изделията предмет на настоящата поръчка на 

посочените от Възложител адреси в проекта на договора. 

 

   4.  Представяме Ви следните образци, за „Доставка на работни обувки – прахо-, 

студо- и искрозащитни, за правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”, 

съобразно изискванията на Техническата спецификация на Възложителя: 

• За работни обувки цели – мъжки - №43 -1 чф.; 

• За работни обувки цели – дамски - №38 -1 чф.; 

• За работни обувки половинки – мъжки - №43 -1 чф.; 

• За работни обувки половинки – дамски - №38 -1 чф.; 

• За Работни обувки за заварчици – искро и огнезащитни - №43 -1 чф.; 

 

 Представените от нас образци на работни обувки цели-мъжки и дамски,  на 

работни обувки половинки-мъжки и дамски и на работните обувки за заварчици - искро 

и огнезащитни са трайно маркирани съгласно изискванията на техническата 

спецификация.  

 

 Запознати сме, че несъответствието на представените от нас образци с 

техническата спецификация и дизайна и конструкцията на образците на възложителя е 

основание за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

 5. Представението от нас образци на изделията са придружени от образци на 

.........................................................(към представените от участника образци следва да 

се представят и всички лицеви, хастарски и междинни материали и изделия, вложени 

в изработените образци, с размери 200/400 mm и чифт ходила, калъпите, на които са 

изработени образците и чифт ушити саина образците), с оглед на което прилагаме 

следните доказателства за съответствие на образците  на ..................... с изискванията на 

възложителя, както следва:  

 



5.1. Декларация от ......................., удостоверяваща производителя на образците и 

вида на изделието, което ще се доставя и неговата характеристика съгласно чл.4, т.1 и 4 

от Закона за защита на потребителите; 

 

5.2. Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 и БДС 

EN ISO/IEC 17050-2:2006 или еквивалентни, издадена от участника 

…................................, че представеното изделие...................отговаря на посочените в 

стандарти и изисквания в техническата спецификация 

 

5.3.Технологичната карта за производство на изделията.................  

 

5.4. Протоколи от изпитвания на всеки артикул(оригинали), издадени от 

акредитирана лаборатория с дата след дата на публикуване на обявлението, 

удостоверяващи съотвествието на представените образци с изискванията на 

техническата спецификация, съгласно таблица 1, таблица 2 и таблица 3 от нея; 

5.5. За вложените в образците естествена кожа - лицева и хастарска, текстилни 

материали, ходила, фортове, табани да се представят оригинали или нотариално 

заверени копия на сертификати за качество от производителите им, с дати на издаване 

след датата на обявяване на настоящата обществена поръчка; 

5.6. Декларация от участника за лицевите и хастарски материали, че отговарят 

на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. 

на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, 

РСР, TCP, хром VI , формалдехид и азо багрила, с дата след датата на обявяване на 

процедурата; 

5.7. Участникът да представи за производителя на лицевите и хастарски 

естествени кожи-сертификат за управление на качеството по ISO-9001:2008 или 

еквивалент и сертификат  БДС ENISO 14001:2005 или еквивалент, и за производителя 

на текстилния хастар, ходилата, табаните, фортовете, сертификат за управление на 

качеството по ISO-9001:2008 или еквивалент. 

Сертификатите да бъдат представени под формата на нотариално заверени 

копия. 

Сертификатите следва да саиздадени от независими лица, които са акредитирани 

по съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган 

за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да 

отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 

националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

- Декларираме, че  при необходимост (видимо несъответствие) между  образеца 

на участника и представените документи, образците  могат  да се предоставят за 

изследване от Възложителя в АИЛ, като разходите са за сметка на участника. 

- Декларираме, че сме съгласни в процеса на провеждане на обществената 

поръчка и при изпълнение на договора, Възложителят да осъществява контакт с 

производителите (официалните представители на производителите), с цел 

идентифициране на  приложените документи и удостоверяване на  произхода им, както 

и правото да се предоставя информация по отношение на съмнения за фалшификация. 

 

- Декларираме, че  ако в процеса на изпълнение на поръчката възникнат 

обстоятелства налагащи смяна на доставчиците на вложените материали, същото може 

да се извърши  само след изрично съгласие на възложителя, изразено в писмен вид,  на 

база приложени от изпълнителя  документи за произход, анализни свидетелства и 

протоколи от АИЛ с отразени в тях показатели, от които да е видно, че не се променят 

параметрите на готовото изделие, и вложените в него материали. 

 



6. Декларираме, че предлаганите от нас артикули за изпълнение на 

обществената поръчка са със следните характеристики: 

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

....................................................................................................../попълнена таблица в 

съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация на възложителя/. 

 

Дава се ясна и изчерпателна информация за съответствие с техническите 

параметри в табличен вид (Изискано от Възложителя - Предложено от участника - 

Резултати от АИЛ)  за готовото изделие и за вложените материали- подробно изписан. 

 

Запознати сме, че: 

 

- Сертификатитепо ISO-9001:2008 или еквивалент и по БДС ENISO 14001:2005 или 

еквивалент следва  да бъдат представени под формата на нотариално заверени копия. 

- Сертификатите по ISO-9001:2008 или еквивалент и по БДС ENISO 14001:2005 или 

еквивалент следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от ИА „БСА” или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 

 

7 . ВАЛИДНОСТ  НА НАСТОЯЩАТА ОФЕРТА - ................ календарни дни, 

но не по-малко от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за представяне на 

офертата. 

 

 

___.___.2016 г.                              ……………….……….. 

/дата/         


