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ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„ДОСТАВКА НА ТРИ БРОЯ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ОП БКС“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Враца, 2018  г. 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



2 

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Обект на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 

ЗОП. 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Настоящата процедура е процедура  за избор на изпълнител за доставка чрез 

покупка на три броя моторни превозни средства за нуждите на ОП БКС. 

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Доставка на моторни превози средства, както следва: 

 Един брой употребяван специален сметосъбиращ автомобил – тип ротопреса. 

 Един брой употребяван мултифункционален автомобил с висока проходимост 4х4 за 

събиране на зелени отпадъци.  

 Един брой употребяван мултифункционален автомобил тип самосвал с минимум 4 + 

1 места за събиране на едрогабаритни отпадъци. 

СРОК НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Срокът  за цялостно изпълнение е  40 (четиридесет) календарни дни, като същия 

започва да тече от възлагателно писмо до изпълнителя от страна на възложителя. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 Доставката да се осигури от Изпълнителя на посочено от Възложителя място. 

 Офертни цени с включен ДДС на отговарящите на техническите изисквания 

изделия, предмет на обществената поръчка: 

o В офертната цена да се включат всички разходи франко определеното от 

Възложителя място за доставка в град Враца.  

o Минимален гаранционен срок – 6 месеца 

o Техническа документация за всяко изделие: 

 Доставката на един брой употребяван специален сметосъбиращ автомобил – 

тип ротопреса. 

o Доставката на един брой употребяван мултифункционален автомобил с 

висока проходимост 4х4 за събиране на зелени отпадъци.  

 Доставка на един брой употребяван мултифункционален автомобил тип 

самосвал с минимум 4 + 1 места за събиране на едрогабаритни  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЯТА, ПРЕДМЕТ НА  

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
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Доставката на един брой употребяван специален сметосъбиращ автомобил – тип 

ротопреса 

Описание Минимални технически зисквания 

1.Базов 

автомобил 
Марка, модел  

 

Дата на първа 

регистрация След 01.01. 2005 г. 

Изминат пробег Максимум  150 000 км. 

Колесна 

формула  
4х2  

 

Обща маса минимум 17 000 кг 

Габаритни 

размери 

дължина – максимум 8 500 мм 

височина – максимум 3 800 мм 

ширина – максимум 2 550 мм 

колесна база – максимум 3 900 мм 

Окачване - 1 ос ресьорно 

- 2 ос пневматично; 

- натоварване на първа ос минимум 8 000 кг.; 

- блокаж на диференциала 

Двигател - дизелов с интеркулер, 

- екологична норма минимум ЕВРО 3 или еквивалент 

- мощност – максимум 225 kW 

- работен обем – минимум 7500 см
3
 

Ауспух  изведен над кабината 

Скоростна кутия автоматична 

Спирачна 

система  пневматична с АBS и ASR 

 

 

 

 

Кабина  

- брой места 1+2 

- ергономична седалка на водача  

- волан ляво разположен  

- климатик 

- радио  

- бордови компютър с дисплей на таблото на водача 

- тахограф 

- круиз контрол 
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- четири броя огледала 

- централно заключване 

- автоматична моторна спирачка  

- регулируем волан 

-- външна слънцезащитна козирка 

- 2 броя маяци на покрива на кабината 

Оборудване, 

осветление и 

сигнализация за 

безопастна 

работа 

- 2 броя маяк в задната част на автомобила 

- 2 броя прожектори на шутунга , монтиран в задната част на 

надстройката за нощна работа 

- горни и долни светлини на задния панел на надстройката 

- светлоотразителни стикери и ленти 

- странични защити и предна защитна  греда, монтирана под 

бронята, предпазващи пешеходци и велосипедисти 

- триъгълник, аптечка, пожарогасител, жилетка 

- звуков сигнал при движение на заден ход 

2. Надстройка –  

сметосъбираща 

надстройка  за 

обслужване на 

кофи и 

контейнери с 

обем от 120 л. до 

1100 л. 

- тип ротопреса 

- обем на надстройката минимум 15 м
3
, максимум  16 м

3
 

- степен на компактиране минимум 4:1 

-шутунг за работа с контейнери от 120 л. до 1100 л. 

- външна декоративна и обезшумителна защитна алуминиева 

обшивка на  барабана на ротопресата 

- 2 броя степенки за операторите 

- камера в задната част на надстройката с монитор в кабината 

-от лявата и дясна страна на шутунга ръкохватки на хидравличните 

разпределители за вдигане на контейнерите 

- пултове за управление на надстройката от операторите  от лявата и 

дясната задна част на надстройката с аварийни бутони 

- пулт за управление на надстройкта от дясната страна на водача в 

кабината 

- лява и дясна степенки  с ръкохватки на машината за операторите 

Повдигащ 

механизъм 

/шутунг/ 

-за работа при вдигане на контейнери от 120 л. до 1100 л; 

-шутунг за работа с контейнери, разделен на две части за вдигане на 

кофи от 120 до 360 л. - поотделно  

- шутунг затворен тип с широчина на светлия отвор максимум 1400 

мм, с два броя завеси; 

- система за управление скоростта на вдигане на шутунга с два 

режима:  

- при работа с контейнери от 120 до 360 л. 

- При работа с контейнери от 500 до 1100л. 

Техническо  

състояние на 

автомобила и 

надстройката 

- технически обслужени със сменени масла , филтри и консумативи, 

гресирани 

- гуми минимум 70 % 

- всички налични системи и функции да са напълно изправни и  

работещи 

- да липсват  следи от корозия , подбитости, изкривявания, 

захабявания на тапицерията на кабината 
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Гаранционен 

срок Минимум 6 (шест) месеца 

Доставката на един брой употребяван мултифункционален автомобил с вискоа 

проходимост 4х4 за събиране на зелени отпадъци 

Описание Минимални технически зисквания 

1.Базов 

автомобил Марка, модел  

Дата на първа 

регистрация След 01.01. 2006 г. 

Изминат пробег Максимум  150 000 км. 

Колесна 

формула  4х4 

Обща маса минимум 12 500 кг 

Габаритни 

размери 

дължина – максимум 6000 мм 

височина – максимум 3 300 мм 

ширина – максимум 2 200 мм 

колесна база – максимум 3 600 мм 

 

Окачване 

- 1 ос винтови пружини 

- 2 ос винтови пружини 

- натоварване на първа ос и втора ос минимум 6500 кг.; 

- блокаж на раздатъчната кутия 

- блокаж на първа ос 

- блокаж на втора ос 

Гуми -Единични гуми на първа и втора ос 

Двигател - дизелов с интеркулер, 

- екологична норма минимум ЕВРО 3 или еквивалент  

- мощност – минимум 160 kW 

Ауспух  изведен над кабината 

Скоростна кутия Ръчна, минимум 8 степенна с превключване от джойстик 

Спирачна 

система  
пневматична с АBS и ASR 
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Кабина  

- къса, брой места 1+1 

-предно пневматично стъкло с подгряване 

- задно панорамно стъкло на кабината 

- ергономична седалка на водача с пневмоуправление 

- волан ляво разположен  с възможност за преместване от дясно 

- климатик 

- радио  

- бордови компютър с дисплей на таблото на водача 

- тахограф 

- круиз контрол 

- моторна спирачка 

- 5 броя броя външни огледала – 4 броя за обратно виждане, две от 

които с електрическо управление и подгряване, ч брой странично на 

дясната врата за наблюдение на предната гума   

Специфично 

оборудване на 

автомобила 

- ходонамалител на скоростта от 1 км/час до 85 км/час 

- първа хидравлична система с дебит минимум 80 л./мин, налягане 

минимум 180 бара 

- втора хидравлична система с дебит минимум 125 л./мин, налягане 

минимум 240 бара 

- минимум 4 броя двойка хидравлични линии в предната част на 

автомобила 

- минимум 1 брой двойка хидравлични линии от лявата и дясната 

страна на автомобила 

- минимум 2 броя двойка хидравлични линии отзад  на автомобила 

- управление на хидравличните линии и промяна дебита от пулт с 

джойстик, разположен в кабината на водача 

- дисплей в кабината на водача, отчитащ дебита на хидравличните 

линии в проценти 

- предна плоча по DIN за монтаж на снегопочистващо гребло 

Осветление и 

сигнализация за 

безопасна работа 

- 2 броя маяци на кабината 

-2 броя горни фарове с габарити, къси и дълги светлини и мигачи, 

използвани при работа с грбло 

-светлоотразителни стикери и ленти 

-тритгтлник, аптечка, пожарогасител, жилетка 

-звуков сигнал при движение на заден ход 

2. Допълнително 

оборудване 
 

2.1 Вакуумна 

мотометачка за 

събиране на 

зелени отпадъци 

- система за монтаж / демонтаж с 4 броя крака 

- вакуумна мотометачна надстрийка 

- хидравлично задвижване на всички функции от хидравличната 

система на базовия автомобил 

- обем на бункера – минимум 5 куб. м. 

- резервоар за чиста вода минимум 700 л. 

- дясна странична четка за метене, монтирана между първа и втора 

ос на автомобила 

- вакуумен засмукващ отвор от дясната страна на автомобила 

- водна система за оросяване на четките и вакуумния отвор 

- хидравлична система за повдигане на бункера за разтоварване 
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- заден капак с хидравлично отваряне при разтоварване  

- страничен ревизионен люк на бункера 

- пулт за управление на всички функции от мястото на водача 

- маркуч с дължина минимум 3000 мм и диаметър минимум 200 мм 

за ръчно събиране на зелени отпадъци, монтиран на рамо в задната 

част на автомобила и вградена система за оросяване 

- минимум два броя маяци 

2.2 

Пясъкоразпръск

ващо устройство 

- обем на бункера – минимум 3 куб.м. 

- резервоари за течности – минимум 1200 л. 

- сензор за отчитане нивото на течността 

- система за долно пълнене на течности 

- система за подаване на материала чрез гумена лента 

- PVC покривало 

- решетка на бункера за отсяване на материала 

- заден маяк 

- задна работна светлина за нощна работа 

- разпръскващ диск с височина от земята максимум 400 мм 

- хидравлично задвижване на функциите на базовия автомобил 

- широчина на разпръскване – минимум 8 м 

- дозиране на материала от 5 до 40 гр./кв.м 

- пулт за управление на всички функции от мястото на водача 

- 4 броя крака за монтаж / демонтаж 

2.3 

Снегопочистващо 

гребло 

- метално с метален или гумен почистващ нож, минимум 3 

секционно 

- дължина минимум 3000 мм, максимум 3600 мм 

- височина – минимум 800 мм 

- еластични елементи предпазващи греблото от препятствия при 

работа 

- хидравлично спускане и вдигане и завъртане наляво и надясно от 

мястото на водача 

- PVC щит, предпазващ предната част на автомобила от завихряне 

на снега 

- управление от джойстик в кабината на водача 

Техническо 

състояние на 

автомобила и 

допълнително 

оборудване  

- Технически обслужени със сменени гуми, филтри и консумативи, 

гресирани 

-гуми минимум 70 % 

- всички налични ситеми и функции да са напълно изправни и 

работещи 

- да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, 

захабявания на тапицерията и кабинат 

Гаранционен 

срок Минимум 6 (шест) месеца 

 

Доставка на употребяван мултифункционален автомобил тип самосвал с минимум  

4 + 1 места за събиране на едрогабаритни отпадъци 
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Описание Минимални технически зисквания 

1.Базов 

автомобил Марка, модел  

Дата на първа 

регистрация След 01.01. 2005г. 

Изминат пробег Максимум  200 000 км. 

Колесна 

формула  
4х2 с блокаж на диференциала на задната задвижваща ос 

 

Обща маса Минимум 7000 кг, максимум 7500 кг 

Габаритни 

размери 

дължина – максимум 6500 мм 

височина – максимум 3 000 мм 

ширина – максимум 2 400 мм 

колесна база – максимум 3 700 мм 

 

Окачване 

- ресьорно 

- полезен товар минимум 3500 кг 

Двигател - дизелов с интеркулер, 

- екологична норма минимум ЕВРО 3 или еквивалент  

- мощност – минимум 100 kW 

- работен обем – максимум 4300 см
3
 

Скоростна кутия Механична, минимум 5 степенна 

Спирачна 

система  

-пневматична с АBS  

-дискови спирачки на предна и задна ос 

-паркинг спирачка 

 

 

 

 

Кабина  

- двойна, брой места 4+1 

- брой врати – минимум три 

- ергономична седалка на водача  

- волан ляво разположен   

- радио  

- два броя външни огледала 

- люк на покрива 

- независима водна печка за отопление на кабината и на двигателя 

- тахограф 

- остъклен гръб на кабината 

- електрически огледала 
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Оборудване, 

осветление и 

сигнализация за 

безопасна работа 

- Предна плоча по DIN за монтаж на снегопочистващо гребло 

- 1 брой маяк на покрива на кабината 

- триъгълник, аптечка, пожарогасител, жилетка 

- светлоотразителни стикери и ленти 

- 1 брой теглич за ремарке до 750 кг 

- 1 брой теглич за ремарке до 2500 кг 

2. Надстройка – 

тристранен 

самосвал 

- тристранен самосвал 

- защитна решетка зад кабината 

- управление от мястото на водача 

- вътрешни размери на самосвални кош: 

             Дължина минимум 3000 мм 

           Широчина минимум 2200 мм 

           Височина на капаците минимум 350 мм 

3. Допълнително 

оборудване 
 

3.1 

Пясъкоразпръск

ващо устройство 

- обем на бункера – минимум 1 куб.м. 

- система за подаване на материала чрез гумена лента 

- резервоари за течности минимум 300 л 

- PVC покривало 

- решетка на бункера за отсяване на материала 

- заден маяк 

- задна работна светлина за нощна работа 

- разпръскващ диск с височина от земята максимум 400 мм 

- широчина на разпръскване минимум 6 м 

-дозиране на материала от 5 до 40 гр./кв.м 

- пулт за управление на всички функции от мястото на водача 

- 4 броя крака за монтаж / демонтаж 

3.2 

Снегопочистващо 

гребло 

- метален или пластмасов щит, с гумен или метален нож с PVC 

покривало, предпазваща предната част на автомобила от завихряне 

на снега 

- дължина минимум 2400 мм, максимум 3000 мм 

- височина минимум 600 мм 

- хидравлично спускане и вдигане и завъртане наляво и надясно 

- пулт за управление от мястото на водача 

- габаритни светлини 

Техническо 

състояние на 

автомобила и 

допълнително 

оборудване  

- Технически обслужени със сменени масла, филтри и консумативи, 

гресирани 

-гуми минимум 70 % 

- всички налични ситеми и функции да са напълно изправни и 

работещи 

- да липсват следи от корозия, подбитости, изкривявания, 

захабявания на тапицерията и кабинат 

Гаранционен 

срок Минимум 6 (шест) месеца 

 


