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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:       

 

„ Доставка на 1 брой новопроизведен пътнически автомобил, в изпълнение на проект: 

№ BG05M9OP001-2.040-0052-C02 „ Осигуряване на патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в община Враца” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 - 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Враца, 2019  г. 
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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 за избор на изпълнител за доставка, чрез покупка на 1 

брой новопроизведено пътническо моторно превозно средство за нуждите на проект: № 

BG05M9OP001-2.040-0052-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 2” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020. 

СРОК НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Срокът за доставка на автомобила е максимум 90 (деветдесет) календарни дни, 

като същия започва да тече от датата на подписване на настоящия Договор. 

Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на автомобила, 

предмет на Договора  и удовлетворяването на всички претенции на Възложителя, свързани 

с гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

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 отговарящото на техническите изисквания изделие, 

предмет на обществената поръчка. 

В офертната цена да се включат всички разходи франко определеното от 

Възложителя място за доставка в град Враца, Община Враца, Област Враца, ул. „Стефанаки 

Савов“ № 6. 

Техническа документация за всяко изделие: 

Автомобилът следва да се достави: 

а) оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата); 

б) с извършен предпродажбен сервиз; 

в) зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

г) с необходимите за регистрацията му документи; 

д) с гаранционна и сервизна книжка; 

е) с инструкция за експлоатация на български език. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗДЕЛИЕТО, ПРЕДМЕТ НА  

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Тип на превозното средство: Пътнически автомобил, новопроизведен, в серийно  

производство (неограничена серия), с две оси и четири и/или пет врати.  

Забележка: Под новопроизведен следва да се разбира автомобил, произведен максимум 6 

(шест) месеца преди сключване на Договора. 

Гаранционен срок: 

- мин. 60 (шестдесет) месеца за автомобила или мин. 150000 км пробег; 

- мин. 120 (сто и двадесет) месеца за антикорозионното покритие и хидроизолацията. 

Габарити: 

Дължина:  минимум 4390 mm. максимум 4400 mm. 

Ширина: минимум 1800 mm. максимум 1810 mm. без да се включват външните 

огледала за обратно виждане. 

Височина: минимум 1550 mm. максимум 1600 mm. 

Брой оси: 2 бр. 

Междуосово растояние: минимум 2640 mm.  максимум 2650 mm. 

Каросерия: Самоносеща конструкция, която да е хидро и корозионно защитенa, 

така че да бъде гарантирана за минимум 10 години експлоатация. (Забележка: да се даде 

описание на вложените материали и на метода за антикорозионна защита) 

Седящи места (без мястото за водача):  минимум  4 бр. 

Общ брой места (с мястото за водача): минимум 5 бр. 

Врати: минимум 4 бр. 

Технически допустими маси: 

Маса на превозното средство: минимум 1450 кг. максимум 1500 кг. 

Допустима маса на превозното средство в натоварено състояние: минимум 1950 

кг. максимум 1970 кг. 

Прозорци: да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или 

Правило на ИКЕ на ООН № 43 и/или еквивалент.  

Климатизация: превозното средство да е напълно климатизирано. Климатичната 

система следва да има функция „отопление”. Превозното средство  да е напълно 

климатизирано и да осигурява достигане на зададената температура до 30 минути при 

първоначално включване и да осигурява температура в салона минимум плюс 15° С, при 

външна температура минус 25° С. 
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Седалки: да отговарят на изискванията на Директива 74/408/ЕИО или Правило на 

ИКЕ на ООН №80; и/или еквивалент, с тапицерия, ергономични; да са устойчиви на 

износване, замърсяване и унищожаване, разположението да позволява лесно почистване.  

Двигател: гориво - дизелово; четиритактов; минимум 4 цилиндров, редови с 

минимален работен обем на двигателя – 1 400 куб см, минимална мощност - 85 kW, 

охлаждане - водно (с охлаждаща течност). Екологично изискване: EURO VI, съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) № 595/2009 и/или еквивалент 

Охлаждаща система: Всички компоненти и материали (маркучи за свързване, 

резервоари за охладителна течност и др.), които се използват в охладителната система да са 

от корозионно устойчиви материали; 

Горивна система: Дизелова с електронно регулиране на газта и с наличие на 

система за отчитане разхода на гориво от електронния блок и с възможност за запалване 

при зимни условия; 

Разход на гориво: Комбиниран разход на гориво максимум 6 литра на 100 

киломерта. 

Резервоар: минимален обем 50 литра. 

Скоростна кутия: Автоматична с два съединителя, най-малко 6 скорости за 

движение напред и една скорост за деижение назад. Задвеижването да се осъществява с 

предните колела. 

Окачване:  

- Предно окачване – независимо, тип „макферсон“ и/или еквиваленд, спираловидни 

пружини, хидравлични или газови амортесьори и стабилизираща щанга. 

- Задно окачване – независимо многораменно или торсионна греда, стабилизираща 

щанга,  хидравлични и/или газови амортесьори. 

Кормилна уредба: да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или 

Правило на ИКЕ на ООН № 79 и/или еквивалент с хидроусилвател и/или еквивалент. 

Спирачна система: да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или 

Правило на ИКЕ на ООН № 13 и/или еквивалент, хидравлична с дискови спирачни 

механизми с вътрешно въздушно охлаждане на всички колела с автоматично регулиране и 

датчици за състоянието на накладките, независима, двуконтурни спирачни механизми, 

антиблокираща спирачна система и система за контрол на теглителната сила, резервна 

(паркинг) спирачка, с възможност да задържа превозното средство при наклон.  

Устройства за осветяване и светлинна сигнализация: съгласно изискванията на 

Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 48 и/или еквивалент,  

Електрическа система: работно напрежение: 12 V;  

Гуми и колела: гумите да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) No 458/2011 на 

Комисията от 12 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) No 661/2009 или на Правило 

на ИКЕ на ООН No 54 и Правило на ИКЕ на ООН No 117 и/или еквивалент. 
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- резервна гума - 1 бр. с включен комплект инструменти за смяна (крик, ключ и др.). 

- джанти с размер минимум 16 цола – стоманени с тасове или алуминиеви; 

Боя: тип подсилена срещу износване при машинно миене, един основен цвят 

(нюансът на цвета се уточнява при сключване на договора, като се предвижда и 

брандиране). 

Огледала: за обратно виждане или други устройства за непряко виждане: съгласно 

изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 46 или 

Директива 2003/97/ЕО и/или еквивалент. Външни, клас II съгласно Директива 2003/97/ЕО: 

A133 от ляво и от дясно, с подгряванe. 

Оборудване за сигурност: триточкови предпазни колани за всички места; 

антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и 

спирачен асистент за разпознаване на пешеходци; система за контрол на стабилността на 

автомобила; система за подпомагане потеглянето по наклон; система за следене на 

налягането на въздуха в гумите; странични въздушни възглавници тип „завеса“, 

осигуряващи безопастността при страничен удар на пътниците на предните и задните 

места; двустранни предни въздушни възгавници, осигуряващи безопастността при челен 

удар на пътниците на предните места; електронен имобилайзер; система за автоматично 

включване и изключване на дългите светлини; система за предупреждение на водача при 

неволно отклонение от пътното платно за движение;  

Оборудване - интериор: електрическо управление за сваляне и вдигане на 

страничните стъкла; Bluetooth съвмвестилост с мобилен телефон с вграден микрофон и 

високоговорители с възможност за управление от волана на автомобила; аудиосистема  

(AM/FM радио, CD player и USB вход); бордови компютър с минимум 5 инчов дисплей с 

висока резолюция; двоен режим на въртене на волана, в зависимост от скороста на 

движение; регулиране на волана по височина и дълбочина; делими и сгъваеми облегалки на 

задните седалки за образуване на равен под на багажнига; преден подлакътник и поставки 

за чаши на централната конзола; сгъваем подлакътник на задната седалка; регулиране на 

седалката на водача по височина; волан и дръжка на скоростния лост да са тапицирани с 

кожа; електронна двузонова климатична инсталация с филтър. 

Оборудване – екстериор: сензор за светлина за автоматично включване на 

фаровете; сензор за дъжд за автоматично включване на стъклочистачките на челно стъкло; 

паркинг сензор на предна и задна броня; електрически сгъваеми огледала с; централно 

заключване с дистанционно управление от ключа; система за поддържане на определена 

скорост с управление от волана; калобрани предни и задни; тонирани стъкла; система за 

пестене на гориво, която спира и стартира двигателя на автомобила при кратък престой. 

Техническа поддръжка:  

- Ръководство за експлоатация и ежедневно обслужване на български език.  

- Ръководство за периодично техническо обслужване (ръководство за експлоатация). 
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Списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати - да се приложи списък на 

най-бързо износващите се части, възли или агрегати, необходими при експлоатацията за 

гаранционния пробег и в следващия пробег от 200000 км. 

Сервиз:  

Гаранционното (сервизното) обслужване, както и обслужването в случай на 

рекламации да се осъществява в сервизи (собствени или наети)  на територията на 

Република България, най-малко в следните области: Враца, София, Варна, Бургас, Пловдив 

и Русе, декларирани от участника в списък на сервизите с посочване на адрес, телефон и 

лице за контакт. 

Условия за Гаранционна отговорност: 

Изпълнителят да гарантира пълната функционална годност на доставените 

автомобили, съгласно тяхното предназначение и техническото задание. 

В рамките на гаранционния срок Изпълнителят да отстранява за своя сметка всички 

повреди и/или несъответствия на автомобила, съответно подменя дефектирали части и/или 

компоненти с нови. 

Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 

телефон, електронна поща или обикновена поща с обратна разписка. Изпълнителят трябва 

да осигури преглед на автомобила от свои квалифицирани представители в срок до 3 (три) 

дни от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на 

автомобила от квалифицирани представители на Изпълнителя да се съставя констативен 

протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за 

отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра. 

Изпълнителят да отстранява настъпила повреда и/или Несъответствие в срок от пет 

дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за 

отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие в срок от 10 (десет) дни, 

Изпълнителят да осигурява на Възложителя оборотен автомобил от същия или подобен 

клас, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок 

на автомобилите, в процес на ремонт, се удължава със срока през който е траело 

отстраняването на повредата. 

Пътна помощ: Безплатна денонощна пътна помощ за цялата страна, през време на 

гаранционния срок. 

Забележки: 

Към техническото предложение се добавят и следните документи и/или 

еквивалент: 

1. Сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, заедно с 

информационния пакет, издадени от компетентен орган по одобряване, в съответствие с 

Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 2009 г. на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни 

превозни средства и техните ремаркета; и/или еквивалент 



                   

 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 
                       

„Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0052-C02 „Осигуряване на патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРЧР 2014-2020 година. 

2. Сертификат за ЕО одобряване на типа по Регламент (ЕС) № 582/2011 на 

Комисията от 25 май 2011 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 

595/2009 или Съобщението по Правило на ИКЕ на ООН № 49 заедно с информационния 

пакет към тях; и/или еквивалент 


