
 

 

Образец! 

Приложение № 18 

 

 

 

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 съгласно чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП 

 

 Във връзка с участие в 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.”, както следва:  

 

 

Списък на собствено и/или наето техническото оборудване 

 

№ Наименование Характеристики Собственост 
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2    

3    

4    
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...    

…    

...    

    

    

 

 

Забележка: В списъка се посочва наименованието и  характеристиките на техническо 

оборудване /собствено или наето/, необходимо за ремонта на локомотив серия 43000, 

собственост на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, съобразно минималните изисквания на 

Възложителя за техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, 

както и на оборудването за изпитване и изследване, както следва: 

 

а/ наличие на ремонтни площи с технологични канали, оборудвани с повдигателни 

съоръжения /крикове/ за локомотиви и подемни съоръжения /кранове/ за демонтаж на 

възли и агрегати от локомотивите; 

б/ технологични  възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на 

главната рама и коша; 

в/ технически  възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на 

спирачната инсталация на локомотива; 

 - наличие на отделение за ремонт на пневматични компресори;  



           - наличие на отделение за ремонт на пневматични уреди и апарати, оборудвано с 

необходимите стендове за диагностика и проверка; 

г/ технологични възможности и оборудване за проверка, измерване, ремонт и 

изпитание на тягови трансформатори; 

д/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за проверка, 

измерване, ремонт и изпитание на: 

 - електрически апарати, електрически уреди и електрооборудване; 

 - тягови електродвигатели и спомагателни електрически машини; 

 - покривно оборудване; 

е/ технологични възможности, оборудване и техническа съоръженост за ремонт на 

талиги, колосни редуктори и колоси; 

 - наличие на стендове за изпитване на ресори и пружини; 

 - наличие на технологично оборудване с възможности за смяна на бандажни 

гривни, за разпресoване и запресoване на колелата и носача на голямото зъбно колело 

на колосите, както и с възможности за механична обработка на оси, колела и бандажни 

гривни; 

ж/ опис на всички стендове за проверка и изпитания, диагностични апарати и 

измервателни уреди за проверка на механични и електрически параметри, преминали 

съответния технически контрол;  

з/ наличие на необходимо технологично оборудване за нанасяне на съответните лакови 

покрития, съгласно предоставеното предписание за боядисване на локомотивите на 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД; 

 

Доказателствата да бъдат представени като описи, придружени със снимков материал. 

  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

  

 

Дата на подписване:                         Декларатор: …………………………….. 

                                                                                            / име, фамилия и подпис/ 

 

 

 

 

 


