
                                                                                      

  

Приложение №2                                               
 

 

 

              
 
 

 
 

   
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ   

към участниците за доказване на техническите възможности и квалификация за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
 

„Доставка на търкалящи лагери за дизелови локомотиви, електрически локомотиви и 

товарни вагони, необходими за ремонтната дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД до 

30.06.2016 г.” 
 

 

 

 

 1. Списък на доставките, които са еднакви с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка, което се предоставя под формата на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката.  
  

 

 2. Когато участникът не е производител, да представи оригинален документ или 

нотариално заверено копие от производителя, доказващ правото на участника да предлага и 

извършва доставка на продукцията му през 2016 г. / оторизационно писмо, пълномощно, 

дистрибуторски договор и др. /. 
  

 3. Техническа спецификация на предлаганите търкалящи лагери, отговарящи на 

изискванията на Възложителя, заверена от производителя с оригинален подпис и печат - 

представя се за лагерите от обособени позиции №1÷13 от Техническата спецификация за 

доставка на Възложителя. 

   

 4. Образец на сертификат за качество на предлаганите търкалящи лагери, издаван от 

производителя, копие заверено от участника – представя се за лагерите от обособени 

позиции №1÷13 от Техническата спецификация за доставка на Възложителя. 

  

  

 5. Сертификат по ISO 9001:2008 (или еквивалентен на него) за успешно внедрена 

система за управление на качеството, издаден на името на производителя – копие заверено от 

участника - представя се за лагерите от обособени позиции №1÷13 от Техническата 

спецификация за доставка на Възложителя. 
  

 6. Гаранционен срок на лагерите от обособени позиции №1÷13, не по-кратък от 24 

месеца от датата на доставка. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 7. Да се представят следните документи за оценка на компетентността на 

производителя на буксови лагери /обособена позиция №14/, съгласно Техническа 

спецификация ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01: 

  

 7.1. Техническа документация за лагерите от обособена позиция №14, доказваща 

съответствието им с изискванията по т. І÷3 и Приложение 1 към ТО-ТС-03.01.01.03-

2014/01на Възложителя. 
  

 7.2. Документи, доказващи съответствието на изделията от обособена позиция №14 

със стандарти EN 12080/EN12082, съгласно ІV. 2 от ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01 на 

Възложителя. 
 

 7.3. Минимум една референция за лагерите от обособена позиция №14, издадена от 

железопътно транспортно предприятие със статут „активен” член на UIC и регистрирано в 

страна от ЕС, удостоверяваща, че предлаганите лагери са допуснати в редовна експлоатация 

преди повече от 5 години без предявени рекламации към качеството. 
   

  7.4. Декларация за съответствие на предлаганите лагери от обособена позиция №14 с 

изискванията на Техническа спецификация ТО-ТС-03.01.01.03-2014/01 на Възложителя, 

издадена от производителя, съгласно образец - Приложение №2 към ТО-ТС-03.01.01.03-

2014/01 на Възложителя. 
 

 
 

 
 

 


