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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА 

ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

       

 

„Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, собственост 

на Община Враца, включващо профилактика, ремонт, поддръжка, подмяна на 

резервни части, материали, консумативи, годишен технически преглед и други 

услуги - по четири обособени позиции“. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обществената поръчка е с предмет: „Периодично техническо обслужване на моторни 

превозни средства, собственост на Община Враца, включващо профилактика, ремонт, 

поддръжка, подмяна на резервни части, материали, консумативи, годишен технически преглед 

и други услуги“. 

Обществената поръчка включва четири обособени позиции: 

 Обособена позиция № 1 – „Автомобили, собственост на Община Враца, обслужващи 

нуждите на общинска администрация“; 

 Обособена позиция № 2 –„Автомобили, собственост на Община Враца, стопанисвани и 

управлявани от Общински предприятия и Звено „Център за младежки дейности“ 

 Обособена позиция № 3 – „Автобус, собственост на Община Враца“; 

 Обособена позиция № 4 – „Автобус собственост на Община Враца, стопанисван и 

управляван от Проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“. 

 МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Враца, община Враца, област Враца, 

Република България. 

 Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24 месеца.  

Срокът за изпълнение на обществената поръчка започва да тече от датата на подписване на 

договора. 

 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 1. Подмяна на резервни части, консумативи и принадлежности: Подмяната на резервни 

части, консумативи и принадлежности, необходими за извършване на сервизното обслужване и 

ремонт на МПС се извършва от Изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя. 

Вложени и монтирани резервни части, консумативи и принадлежности трябва да са нови, 

оригинални и подходящи за съответната марка автомобил, да отговарят на изискванията за качество 

в Република България и да са придружени със сертификат/документ за произход и качество.  

 Изпълнителят следва да представи към документа за плащане (фактура), актуална към 

датата на извършения ремонт ценова листа на хартиен носител за вложените при ремонта резервни 

части, както и документ, указващ гаранционния срок на закупената нова резервна част, определен от 

производителя/вносителя или официален/оторизиран представител.  

2. Техническо обслужване и ремонт: Включва проверки и диагностика при необходимост, 

както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност през целия период на действие на 

договора – две година. Всички операции по обслужването и поддържането на автомобилите трябва 

да се извършват  в съответствие с препоръките на завода производител, за съответния (марка, модел) 

автомобил. В това число: 

- Диагностика, обслужване и/или ремонт на ходова част, спирачна система, горивна система, 

кормилна уредба, съединител, скоростна кутия, диференциал, електроинсталацията (без радио 

апаратите) – при необходимост;  

- Смяна на консумативи (масла, филтри, антифриз, спирачна течност и др.) - при 

необходимост; 

-  Диагностика на двигател - при необходимост;  

-  Подмяна на ауспухови тръби (гърнета) - при необходимост;  

-  Автотенекеджийски и бояджийски услуги - при необходимост; 

- Диагностика, ремонт и/или пълнене на климатроник/климатик - при необходимост;  

-  Демонтаж, монтаж и баланс на гуми – при необходимост; 

-  Извършване на ремонт - при необходимост.  

Ремонтните действия включват отстраняване на възникнали повреди (неизправности) на 

автомобилите, констатирани от Изпълнителя при извършване на дейностите по техническо 

обслужване или по сигнал на Възложителя и включват услугата по демонтаж и монтаж на резервни 

части, материали и консумативи, необходими за извършването на ремонта.  

3. Извършване на годишен технически преглед на МПС. 

4. Изисквания за качество: 
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 4.1. Участниците следва да притежават оборудване – машини и технически съоръжения, 

позволяващи извършването на текущ ремонт, цялостно поддържане в изправност, извършването на 

годишен технически преглед на автомобилите, собственост на Възложителя; 

 4.2. Текущият ремонт и цялостното поддържане в изправност на автомобилите да се 

осъществява от квалифициран персонал; 

 4.3.  Доставяните резервни части, консумативи и принадлежности, трябва да са оригинални, 

да отговарят на нормативно приетите изисквания за качество в Република България и ЕС, и да 

притежават сертификат за произход и качество. Те трябва да съответстват на марката и модела на 

автомобили, да бъдат оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани. Гаранционния срок за 

всяка вложена резервна част, следва да бъде не по-кратък от гаранционния срок на същата, 

определен от производителя/вносителя или официален/оторизиран представител на съответната 

резервна част. 

 4.4. Техническото обслужване и ремонтните работи следва да се извършват съгласно 

предписанията на производителя за съответната марка;  

 4.5. Участниците следва да разполагат със собствена / наета сервизна база, представляваща 

масивна сграда, с работни помещения за видовете дейности – авто, електромонтьорски и други, на 

територията на град Враца. 

4.6. Сервизното обслужване и текущия ремонт, включително доставка на резервни части, 

консумативи и принадлежности за автомобилите, се извършват след получаване на писмена заявка 

(сервизна поръчка) от Възложителя, или упълномощено от него лице, за всеки отделен автомобил.  

4.7.  Срок за приемане на автомобилите в сервиз до 2 (два) часа след писмена заявка. 

5. Разпределение на автомобилите на Община Враца по обособени позиции: 

 

5.1. Обособена позиция № 1 – „Автомобили, собственост на Община Враца, обслужващи 

нуждите на общинска администрация“. 

№ Регистрационен № Модел на МПС 
Дата на първа 

регистрация 

Пробег 

километри 
Вид 

1. ВР 0001 ВА Шевролет Епика 22.05.2008 г. 216 000 Лек 

2. ВР 3961 ВА Шевролет Авео 22.05.2008 г. 176 000 Лек 

3. ВР 3962 ВА Шевролет Авео 22.05.2008 г. 213154 Лек 

4. ВР 3963 ВА Шевролет Авео 22.05.2008 г. 156000 Лек 

5. ВР 0001 АМ Шкода Супърб 09.09.2004 г. 392 000 Лек 

6. ВР 6226 ВВ Форд Мондео 08.04.2004 г. 286000 Лек 

7. ВР 4030 АМ Пежо 307 16.06.2002 г. 279 694 Лек 

9. ВР 0560 ВС Мерцедес Вито 112 16.10.2002 г. 211 458 Лек 

10. ВР 3657 АР Фиат Дукато 01.01.1993г. 229 742 Товарен 

11. ВР 3116 АР Мерцедес 609Д 11.09.1990 г. 362 372 Специален 

12. ВР 8372 АР Мерцедес 809Д 15.06.1990г. 511 134 Специален 

14. ВР 6136 ВМ Дачия Логан 15.08.2013 г. 117 700 Лек 

15. ВР 4855 ВР Рено Трафик 10.10.2003 г. 237 499 Лек 

 

5.2. Обособена позиция № 2 – „Автомобили, собственост на Община Враца, 

стопанисвани и управлявани от Общински предприятия и Звено „Център за младежки 

дейности“. 

№ Регистрационен № Модел на МПС 
Дата на първа 

регистрация 

Пробег 

километри 
Вид 

ОП „Обредни дейности“ 

1.  ВР 4580 АТ Мерцедес Вито 108 D 02.09.1997 г.  Товарен 

ОП „Паркинги и гаражи“ 
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2.  ВР 8347 СА Iveco „ML 122” 31.08.2010 г. 132 729 Репатриращ  

ОП „Спорт и туризъм“ 

3.  ВР 6549 ВС Ситроен „Джъмпер“ 14.04.2009 г.  190 248 Лек  

4.  ВР 2880 ВХ Фолксваген „Голф“ 29.05.2001 г.  295 666 Лек  

5.  ВР 5290 АН Мерцедес „207 D” 20.03.1979 г.  256 611 Товарен  

ОП „Социални дейности“ 

6.  ВР 9024 СВ Пежо „Партнер“ 14.06.2007 г.  242 495 Лек 

7.  ВР 2857 АР УАЗ „3741“ 06.10.2006 г.  62 243 Товарен 

8.  ВР 2196 ВА Рено „Канго 1.9 Д 65“ 26.02.2003 г. 152 580 Товарен 

9.  ВР 1371 АР Опел „Астра“ 30.07.1998 г.  322 682 Лек 

10.  ВР 7208 ВХ Дачия Логан 22.07.2011 г.  89 733 Товарен 

11.  ВР 7209 ВХ Дачия Логан 22.07.2011 г. 133 214 Товарен 

12.  ВР 7210 ВХ Дачия Логан 22.07.2011 г.  130 755 Товарен 

13.  ВР 6358 ВТ Сеат „Алхамбра“ 13.07.2001 г. 183 802 Лек 

Център „Младежки дейности“ 

14.  ВР 1059 ВР Фолксваген “Транспортер“ 07.11.2014 г. 45 839 Лек  

 

5.3. Обособена позиция № 3 – „Автобус собственост на Община Враца“. 

№ Регистрационен № Модел на МПС 
Дата на първа 

регистрация 

Пробег 

километри 
Вид 

  1. ВР 9464 ВК МАН S2000 19.03.2004 г. 265 000 Автобус 

 

 5.4. Обособена позиция № 4 – „Автобус собственост на Община Враца, стопанисван и 

управляван от Проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“. 

 

№ 
Регистрационен 

№ 
Модел на МПС 

Дата на първа 

регистрация 

Пробег 

километри 
Вид 

Проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегриране, местни услуги за личността“ 

15.  ВР 7565 ВР  Исузу Тюркуаз 17.12.2014 г. 26 603 Автобус 

ел ПИ 

  6. Възложителят си запазва правото да променя броя на автомобилите в случай на 

отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, в случай на погиване, както и при 

придобиване на нови автомобили. В тези случаи, възложителят не дължи обезщетение, нито 

допълнително заплащане. 

 

Главен експерт „Екологични инвестиции” 


