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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРИДРУЖИТЕЛНИ 

ДОКУМЕНТИ ПРИ ДОСТАВКА НА СКРЕБКОВА ВЕРИГА  
 
1. Веригата трябва да се изработи по документацията на Възложителя и да се достави 
в сглобен вид с дължина 3 м съгласно чертеж № Кн 7.00.00. 

1.1. Звено №Кн 7.03.00 – 5 бр. 
1.2. Вилка №Кн 7.03.01 – 10 бр. 
1.3. Ос №Кн 7.00.04 – 15 бр. 
1.4. Шплент – 6,3х60 БДС 55-77– 15 бр. 
1.5. Шайба №Кн 7.00.07 – 15 бр. 

2. На една вилка от всяка доставена дължина от 3 м трябва да има неизличим фирмен  
щемпел на Изпълнителя, указан и в приемо-предавателния протокол. 
3. Всички повърхнини да бъдат защитени с антикорозионно покритие 
4. Всяка доставка да бъде придружена със следните документи: 

 Сертификат от производителя за изходния материал. 
 Сертификат от производителя за добавъчните материали. 
 Сертификат издаден от акредитиран орган за контрол за проведен 

безразрушителен контрол( БРК) с протоколи за: 
            - За извършен магнитно прахов контрол в местата на радиусните закръгления 
на звена и вилки - 5 % 
            - За измерената твърдост на осите‚ звената и вилките  - 5% 
            - За спектрален количествен контрол на осите и звената - 5 % 
            - Визуален контрол на заваръчните шевове –  100 %  
            - МПД на заваръчните шевове – 5 % от всяка партида 
            - За качествен спектрален анализ на завърчните шевове – 5 % от всяка партида  

 За проведената термична обработка – технология (метод, режим) 
 Декларация за съответствието на продукта с изискванията на техническата 

документация 
 Сертификат за качество 
 Опаковъчен лист 
 Приемо-предавателен протокол удостоверяващ приемането на изделията за 

извършване на входящ контрол в рамките на десет работни дни 
 Фактура – издава се след преминаването на входящия контрол за съответното 

количество, което отговаря на изискванията 
Забележка :  

     1. Веригата трябва да има подходяща опаковка, която да я предпазва от повреди 
по време на транспорт, пренасяне,товарене и разтоварване. След доставката 
опаковката остава собственост на Възложителя. 
 


