
 
1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 

8 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 
„ДОСТАВКА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ОБЩИНА ВРАЦА - ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП 

„СПОРТ И ТУРИЗЪМ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

град Враца, 2018 година 

 

 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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„ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ“. 
 

„ДОСТАВКА НА ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ“. 

 

1 брой – употребяван със следните минимални технически параметри:  

 

Година на производство – минимум 2006 година 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Категория - М2 

Техническа допустима маса – не по-малко от 3 500 кг. 

Брой места без мястото на водача – 13 + 1 седящи  

Пробег на автомобила – не повече от 200 000 км. 

 

ДВИГАТЕЛ 

Работен обем см. куб. – 2400 

Вид гориво – дизел 

Мощност к.с. – 130  

ОБОРУДВАНЕ  

Странични стъкла – механични /електрически 

Резервна гума 

Хидроусилвател на волана 

Тахограф  

ABS система или еквивалент 

Аларма 

Климатик  

КОЛЕСНА ФОРМУЛА  - 4х2 

Задвижване – задно 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА 

1. Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционен срок. Всички 

разходи по отстраняването на гаранционни повреди и/или Несъответствия са съгласно 

чл. 9.1.2 от Проекта на договор. 

2. Всеки участник да предвиди, че следва да осигури отстраняване на всички 

повреди в срок до 15 дни, считано от датата на констатирането им, в рамките на 

гаранционния срок. В случай, че Изпълнителят не може да отстрани повреда и/или 

Несъответствие в срок до 15 дни, Изпълнителят трябва да осигури на Възложителя 

оборотно моторно превозно средство от същия или подобен клас, до пълното 

отстраняване на повредата и/или Несъответствие. 

3. Място на изпълнение на доставката е община Враца, гр. Враца, ул. 

„Стефанаки Савов“ № 6. 

4. Всеки участник следва да представи технически характеристиките на 

предложените моторни превозни средства, които следва да покрива минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация. 

5. Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с 

изпълнителя. 

6. Срок за изпълнение на доставка не повече от 30 календарни дни. 

7. Оферираната техника, трябва да бъде сериийно производство. 

8. Доставеният автомобил, трябва да отговаря на всички действащи нормативни 

документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и 
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правила към датата на доставка. 

9. Участникът е длъжен да предаде на Възложителя съпътстващите доставката 

документи, необходими за по-нататъшното ползване на моторните превозни средстваа 

по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими 

съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и 

Наредба № І-45/24.03.2000 година за регистриране, отчета и пускане в движение на 

МПС и други. 

10. При констатиране на явни Несъответствия за доставените моторни 

превозни средства, по смисъла на чл. 5.6 от Проекта на Договор, Възложителят има 

право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. 

11. Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на автомобила, 

са за сметка на Изпълнителя.  

12. Предложеният гаранционен срок, не може да бъде по-дълъг от 60 

(шестдесет) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега. 

13. Документи, придружаващи доставката: сертификати за съответствие, 

гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, 

съдържащ технически данни и характеристики на моторните превозни средства. 

 

 


