
РАЗДЕЛ.III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Техническа спецификация за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти по реда на 

ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за нуждите на „Транспортен 

диагностично-консултативен център” ЕООД”. 
Предмет на обществената поръчка е доставка на 1 (един) брой нов лек автомобил за нуждите на 

„Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД, който да отговаря на следните 

параметри: 

А. Минимални технически изисквания към автомобила: 

 

1.Тип купе – Седан/Хечбек серийно изпълнение. 

2. Брой места – пет, включително това на водача на МПС. 

3.Брой врати - /4-5/. 

4.Задвижване – предно предаване. 

5.Двигател – дизелов. 

6.Димността и токсичността на отработените газове на дизеловият двигател да съответстват на 

норми, не по-ниски от стандарт EURO-6. 

7. Среден (смесен) разход на гориво (.......л/100км). /по предложение на участника/ 

8.Работен обем на двигателя -  до 2000 куб.см. 

9.Максимална мощност – не по-малка от 150 к.с. 

10.Предавателна кутия –скоростна кутия –автоматична, не по-малко от 6 степенна. 

11.Дължина: не по-голяма от 4900 мм 

12.Ширина: не по-голяма от 1900 мм. 

13.Цвят: - металик. 

 

Б. Минимални технически параметри за оборудването: 

 

1.Климатик с електронно управление. 

2.Фарове за мъгла. 

3.Навигационна система. 

4.Ел.стъкла:предни и задни. 

5.Странични огледала с електрическа настройка и подгряване и с вкл.функция за електрическо 

прибиране. 

6.Преден и заден парктроник. 

7.Темпомат. 

8.Старт-стоп  система. 

9. Безключово отключване и заключване на автомобила, и безключово палене и гасене на 

двигателя. 

10.Подгряване на предни седалки. 

11.Алуминиеви джанти. 

 

В. Минимални технически параметри за системите за сигурност: 

 

1.Антиблокираща спирачна система, Система за разпределение на спирачно усилие, електронна 

система за контрол на траекторията или еквивалентна 

2.Асистент при потегляне по наклон. 

3.Въздушни възглавници –за водача и пътника до него 

4.Въздушни възглавници –странични за всички пътници 

 

 



Възложителят поставя и следните допълнителни изисквания към автомобила, който следва 

да бъде доставен: 

1. Автомобилът следва да е фабрично нов, неупотребяван и от модел, който не е спрян от 

производство. 

2. Автомобилът трябва да бъде доставен във вид, готов за използване – напълно 

комплектован и тестван с гаранция и доказан произход. 

3. Гаранционния срок на превозното средство да е съобразен с изискуемия срок, т.е. не може 

да бъде по-малък от 5 години или 100 000 км., което от двете събития настъпи първо, 

считано от датата на подписване на приемно-предавателния протокол. 

4. Автомобилът следва да бъде напълно окомлектован и оборудван с обезопасителен 

триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за 

движение по пътищата); окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с 

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

всички необходими за експлоатацията му течности и материали; с необходимите за 

регистрацията им документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, 

фактури и приемо-предавателни протоколи; сертификати за съответствие, паспорти или 

други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики; други 

документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията на поръчката и офертата на 

Изпълнителя. 

5. Участникът следва да представи оторизиран търговски и сервизен представител на марката 

производител на автомобила и че е оторизиран да извърши гаранционно обслужване. 

6. Участникът следва да достави лекия автомобил до адреса на Възложителя. Регистрацията 

на превозното средство ще бъде извършена от Възложителя, като за целта изпълнителят 

следва да подготви всички необходими документи за регистрация пред органите на КАТ, 

както и да заплати продуктовата еко такса. 


