
ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл.51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за техническото оборудване 

 

               Подписаният/та ...................................................................................(трите 

имена), данни по документ за самоличност 

......................................................................................... (номер на лична карта, дата, 

орган и място на издаването) в качеството си на 

.................................................................................................................................... (длъжнос

т) на.......................................................................................................... (наименование на 

участника) ЕИК/БУЛСТАТ ......................................................................................, със 

седалище и адрес на 

управление.............................................................................................................................., 

участник  в 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”, с цел доказване възможности по 

чл.16г., ал.10 от ЗОП. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. За изпълнение на поне 80% от обема на обществената поръчка разполагам със 

следното собствено минимално техническо оборудване: 

 

Кроене и ушиване на горната част 

1. Щанц машини – механична или хидравлична 

2. Траш машини  

3. Шпалт машини  

4. Бутилкови шевни машини за шиене на саи 

5. Прави шевни машини 

6. Подгъвачна машина  

7. Машина за монтиране на бомбето 

 

Конфекциониране на обувката 

1. Машина за формоване на петата 

2. Шпиц машина – за върхово теглене на саята. 

3. Машина за теглене на страните 

4. Машина за теглене на петата 

5. Машина за разрошване на кожата  

6. Преса за залепване; 

7. Машина за директно леене към саята на двуслоен двукомпонентен полиуретан  (само 

за обувки, произведени чрез директно леене на ходила). 

 

2. Освен посоченото по т. 1, а изпълнение на предмета на поръчката, разполагаме още  

със следното техническо оборудване: 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

(участникът посочва конкретно /може и в табличен вид/ техническото оборудване, с 

което предлага изпълнението на предмета на обществената поръчка /собственно и/или 

наето- обстоятелството се конкретизира). 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

……………………… г.                       Декларатор:   ………………… 

(дата на подписване)                                                                            (подпис и печат) 

 
 

Забележка:  ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПРЕДСТАВЯ САМО ОТ УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 16Г, АЛ.1 ОТ ЗОП, И/ ИЛИ ЛИЦАТА 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И/ ИЛИ ТРЕТИТЕ ЛИЦА, ЧИИТО РЕСУРСИ ЩЕ ПОЛЗВАТ 

УЧАСТНИЦИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 16Г, АЛ.1 ОТ ЗОП. 

 


