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Приложение № 2 

към заповед № РД- _______/___.08.2020 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

за следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на 

съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във ВФ 28000 
 

 

1. Предмет на следгаранционна техническа поддръжка на съоръжения в 

„Склад за ГСМ за изтребителна авиация” са: 

- преглед на част „машинно-монтажна” – филтри, помпи, клапани, 

разходомери, спирателна арматура, фланцеви съединения, резервоари и 

оборудване към тях, манометри и предпазни клапани и дизелов агрегат AKSA, 

модел APD 150A; 

- преглед на част „електро” - ел. табла, силови кабели, електродвигатели; 

- преглед на част „контролно-измервателни прибори и автоматика” - 

нивомери, датчици, соленоиди, електронни глави на разходомерите, 

слаботокови комуникации, заземителни устройства, софтуер;  

- преглед на част „технологична” – цялостна работа на оборудването.  

2. Следгаранционна техническа поддръжка. 

2.1. Следгаранционна техническа поддръжка да се извършва чрез 

периодични технически прегледи и обслужване на съоръженията и софтуера на 

„Склад за ГСМ за изтребителна авиация”. Тези прегледи да се извършват от 

Изпълнителя 4 (четири) пъти в годината на дати, предварително съгласувани с 

представители на военното формирование (обект) - краен потребител. 

2.2. За обхвата на извършените технически прегледи и обслужване, 

Изпълнителят издава протокол, в който протокол се отразява фактическото 

техническо състояние на отделните изделия, възли и оборудване, както и общото 

състояние на системите. Описват се извършените дейности при обслужването на 

системите, констатираните повреди и се дават препоръки за по-нататъшната 

експлоатация или необходим ремонт на оборудването. Протоколът се подписва 

от представители на Изпълнителя и военното формирование (обект) - краен 

потребител, като екземпляр от него се изпраща до Заявителя. 

2.3. Системи, подсистеми и софтуер от обхвата на настоящите технически 

изисквания, чиято работоспособност не е възстановена от Изпълнителя до 60 дни 

от датата на дефектиране, да се изключат временно от плановото техническо 

обслужване за периода до възстановяването им. 

3. Извънпланово техническо обслужване. 

3.1. Извънплановото техническо обслужване да се извършва от 

Изпълнителя, след получаване на заявка от военното формирование (обект) - 

краен потребител, при възникнали извънредни обстоятелства, както следва:  
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- природни бедствия и метеорологични условия (бури, снеговалежи, 

вятър със скорост повече от 20 m/s, обледенявания, дъждове или градушки, 

температури под минус 25 °С, наводнения и земетресения);  

- пожари, токови „удари” и механически повреди на системите, оказващи 

влияние върху работата на оборудването. 

3.2 Извънплановото техническо обслужване да обхваща: 

- получаване от военното формирование (обект) – краен потребител на 

заявка за извънпланово техническо обслужване, на основната точка за контакт; 

- при повече от една заявка за извънпланово техническо обслужване, 

Изпълнителят изготвя график за извънпланово техническо обслужване и 

представя графика на Заявителя за одобряване; 

- изпращане на специалисти от Изпълнителя до военното формирование 

(обект) – краен потребител на място; 

- извършване на техническо обслужване в обема на услугите, посочени в 

т. 1. на настоящите технически изисквания; 

- Изпълнителят издава протокол, в който протокол се отразява 

фактическото техническо състояние на отделните изделия, възли и оборудване, 

както и общото състояние на системите. Описват се извършените дейности при 

обслужването на системите, констатираните повреди и се дават препоръки за 

по-нататъшната експлоатация или необходим ремонт на оборудването. 

Протоколът се подписва от представителя на Изпълнителя и военното 

формирование (обект) – краен потребител, като екземпляр от него се изпраща 

до Заявителя. 

4. Ремонт. 

Ремонтът на констатираните повреди и аварии на системите, в резултат 

на извършените планови и извънпланови технически прегледи и обслужване, да 

се извършва от Изпълнителя на техническите прегледи след представяне за 

съгласуване и одобрение от Заявителя на техническото предложение за ремонт 

на повреденото изделие или техническо предложение за замяна на повреденото 

изделие с ново (със същите или по-добри характеристики). Техническото 

предложение да включва количествено-стойностна сметка на услугата (цени за 

труд, резервни части, модули, детайли и др.) и срок за отстраняване на 

повредата и възстановяване на работоспособността на системата. При 

несъгласие на Заявителя с предложените параметри в техническото 

предложение на Изпълнителя, същият си запазва правото да възложи 

изпълнението на ремонтните дейности на друга фирма изпълнител. 

5. Служителите на Изпълнителя да притежават валидни 

сертификати/разрешителни за извършваните дейности по предмета на 

поръчката. Удостоверения от Регистъра на ДАМТН на лица, извършващи 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с 

повишена опасност, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HSAS 18001:2007. 

 

 

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000 
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