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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за възстановяване на резервни части от карданната предавка 

на локомотиви серия 44 и 45
1. Предмет на доставката: Предлаганите за възстановяване резервни части от 

карданната предавка на локомотиви серия 44 и 45, трябва да бъдат възстановени и да 
отговарят на всички изисквания съгласно посочената чертежна документация в 
техническата спецификация и съгласно предоставена от Изпълнителя чертежна 
документация, заверена от Възложителя, при сключване на договор.

2. Качество:
- Преди и след възстановяването на дефектиралите и износени работни повърхнини, 

детайлите да се подложат на ултразвуков безразрушителен контрол (съгласно 
„Технологична инструкция за ултразвуков безразрушителен контрол на карданен вал за 
тягов двигател тип 12AL6444IP, сер.40”, одобрена от Изпълнителния директор на „БДЖ” 
ЕАД или друга методика, съгласувана с отдел „Ремонт на локомотиви” на „БДЖ -  ТП” 
ЕООД и във връзка с § 3 3 8 и § 3 5 3  от „Правилника за заводски ремонт на електрически 
локомотиви серия 44 и 45” / 2005 г,- одобрен от Изпълнителния директор на „БДЖ” ЕАД ), 
гарантиращ липсата на пукнатини.

- Възстановяването на дефектиралите и износени работни и присъединителни 
повърхнини да е на номинални чертожни размери в съответните допускови полета, 
изброени и фиксирани в§338- ^§355 от „Правилника за заводски ремонт на електрически 
локомотиви серия 44 и 45” / 2005 г.- одобрен от Изпълнителния директор на „БДЖ” ЕАД.

- Възстановяването да се извърши на две партиди, като при предаването на 
възстановените части за карданната предавка от всяка партида да бъде придружена от 
сертификат за качество, с отразен номер за всяка една възстановена резервна част от 
партидата, с подпис и печат на Изпълнителя.

3. Гаранционен срок: Гаранционен срок не по-кратък от 12 месеца от влагане в 
експлоатация и 18 месеца от датата на доставка.

4. Документи, придружаващи резервните части на карданната предавка при 
предаване след възстановяване:

- сертификат за качество за доставените в партидата части на карданната предавка с 
изписване на данните от маркировката на всяка от тях;

- протоколи от извършен безразрушителен ултразвуков контрол с отразени параметри и 
резултати от измерването за всеки един карданен вал, с изписване на данните от 
маркировката му;

5. Маркировка: Всяка възстановена част на карданната предавка да бъде трайно 
маркирана от изпълнителят, с индивидуален пореден номер, месец, година на 
възстановяване и с фирмен знак на Изпълнителя.

6. Опаковка: След възстановяване частите на карданната предавка да бъдат предадени 
в обичайна за/Такива части опаковка, осигурени срещу корозия и против транспортни 
повреди. Опаковката да бъде включена в цената.


