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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ДОСТАВКА НА НОВ, ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА” 
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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на нов, изцяло електрически 

автомобил за нуждите на Община Враца”, която се възлага по реда на Глава двадесет 

и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава девета от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

Предмета на поръчката включва Определяне на изпълнител за доставка на 

един брой изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Враца. 

Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря на 

следните минимални изисквания на Възложителя: 

Технически характеристики на автомобила:    

Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря на 

следните минимални изисквания на Възложителя: 

I. Общи изисквания: 

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

от производство; 

2. Автомобилът да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти; 

3. Да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по 

пътищата, пълноразмерна резервна гума (комплект за ремонт на гуми – компресор и 

лепило), крик и комбиниран ключ за гуми. 

4. Превозното средство следва да бъде доставено с извършена предпродажбена 

подготовка, заредено с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

5. Придружено с необходимите за регистрация документи, гаранционна и 

сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език; 

6. Гаранционният срок на превозното средство да бъде съобразен с изискуемия в 

техническите спецификации, при спазване условията за правилна експлоатация на 

автомобила, предписани от производителя, считано от датата на подписване на 

приемно-предавателен протокол. 

7. Участникът трябва да представи сертификат за типово одобрение на 

предлагания модел автомобил на територията на ЕС. 

 

II. Технически характеристики: 

 

Характеристика  Показатели 

I. Превозно средство  

Категория превозно средство М 1  

Двигател Изцяло електрически  

Тип батерия Литиева батерия  

Капацитет на батерията минимум 15 kWh  

Пробег на еднократно зареждане с ток минимум 100 км  

Максимална скорост минимум 80 км/ч 

Брой места минимум 4 + 1 

Брой врати минимум 4 

Емисии СО2 0 

Кабели за зареждане Кабел/и за зареждане от 

контактната мрежа и от 

зарядна станция с 

накрайник "Тип-2" 

AC стандартен порт за зареждане Да 
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DC Порт за бързо зареждане с постоянен ток Да 

Адаптер за зареждане от мрежата, с кабел за 

зареждане на променлив ток 230v 

Да 

II. Оборудване за сигурност  

Антиблокираща спирачна система със спирачен 

асистент за екстремно спиране 

Да 

Електронни системи за подобряване на сцеплението 

на двигателните колела и за потегляне по наклон 

Да 

Електронна система за динамична стабилност на 

автомобила - ESP 

Да 

Електроусилвател на волана Да 

Стандартна система за въздушни възглавници Да 

Триточкови предпазни колани на предните и задните 

седалки 

Да 

Сигнализация за непоставени колани Да 

Фарове за мъгла Да 

III. Оборудване  

Климатик/ Климатроник Да 

Централно заключване Да 

Странични предни и задни електроуправляеми стъкла Да 

Електроуправляеми външни стъкла с отопление Да 

Цвят на тапицерията Тъмен 

Парктроник Да 

 

III.  Гаранционен срок: 

3.1 Гаранционен срок на автомобила – минимум 5 години; 

3.2 Гаранционен срок на батерията – минимум 5 години. 

 

IV. Срок за изпълнение на доставката: 

До 4 (четири) месеца. Изпълнението на договора започва, съответно срокът за 

изпълнение на договора започва да тече, след осигуряване на финансиране от 

страна на възложителя, за което възложителят уведомява писмено изпълнителя. 


