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Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА 1 (ЕДИН) БРОЙ УПОТРЕБЯВАН ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 

ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 9-МЕСТЕН ЗА НУЖДИТЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, ГР. ГЪЛЪБОВО“ 

1. Предмет на обществената поръчката: 

„Доставка на 1 (един) брой употребяван лекотоварен автомобил за хора с 

увреждания 9-местен за нуждите на Дневен център за деца и младежи с 

увреждания, гр. Гълъбово“ 

Важно! При необходимост и по преценка на Възложителя, може да бъде извършена 

проверка на място на предлагания от участника автомобил. Предвид това при 

подаване на офертата участникът трябва да има наличен предлагания от него 

автомобил и при евентуална проверка да предостави достъп до него на Възложителя 

и/или на упълномощено/и от него лице/а. 

2. Минимални технически и конструктивни изисквания 

Технически характеристики Минимални изисквания на възложителя 

Автомобил употребяван 

Вид на автомобила Лекотоварен автомобил 

Брой места 8+1 

Година на производство След 01.01.2012 

Пробег не повече от 90 000 км 

Двигател дизелов 

Мощност над 130 к.с 

Европейска екологична норма не по-ниска от стандарт EURO-5 

Управление ляво разположение на волана 

Радио и комуникация  Радио вкл. CD – плеър 

 Бордови компютър 

 Парктроник 

 Антиблокираща система 

Комфорт  Климатик 

 Регулиране на волана 

 Серво усилвател на волана 

 Филтър за твърди частици 

 Ел.регулируеми и отопляеми странични 
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огледала 

Специализирани за хора с увреждания 

Асистенти асистенция при потегляне 

Други - падащ борд 

- летни гуми 

Интериор тапицерия, велурен салон 

Екстериор бордови 

3. Срок и място на доставка 

Срокът за доставката е по предложение на участника, но не повече от 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от датата на писмена заявка от страна на Възложителя. 

Мястото на доставка е на територията на община Гълъбово, като конкретния адрес се 

посочва в писмената заявка на Възложителя. 

4. Условия на доставка 

Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя лекотоварния 

автомобил, предмет на доставка, окомплектован както следва: 

1). оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 

2). окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, 

резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 

3). с извършен предпродажбен сервиз; 

4). зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

5). с необходимите за регистрацията му документи, включително документи за 

платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; 

6). сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други 

документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; 

7). с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща 

препоръки за правилна експлоатация; 

8). други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но поръчката и 

офертата на Изпълнителя; 

Забележка: В изпълнение на чл.48, ал.2 от ЗОП навсякъде в техническата 

спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа 

посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство, в допълнение да се чете и разбира „или еквивалентно/и“. 


