
Приложение №1  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез 
закупуване на 2 броя нови, неупотребявани леки автомобили” 

Техническа спецификация на автомобил №1 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  
ДВИГАТЕЛ  
Работен обем ≥ 1450 cm3 
Мощност ≥ 100 kW 
Гориво бензин 
  
КУПЕ  
Тип купе седан 
Врати 4/4+1 
Брой места за сядане 4+1 
Минимална дължина ≥ 4600 мм 
Обем на багажното отделение с 
пълноразмерна резервна гума 

≥ 510 л 

  
ХОДОВА ЧАСТ  
Колесна формула 4 x 2 
Задвижващи колела предни 
Скоростна кутия автоматична 
Брой предавки ≥ 6 скорости 
Междуосие ≥ 2600 мм 
  
СИГУРНОСТ  
Антиблокираща спирачна система (ABS) да 
Система за контрол на сцеплението 
(тракшън контрол) 

да 

Електронна стабилизираща програма да 
Електроусилвател на волана да 
Пълноразмерна резервна гума да 
Предни въздушни възглавници да 
Странични въздушни възглавници да 
Имобилайзер да 
Централно заключване с дистанционно 
управление 

да 

  
КОМФОРТ  
Автоматично затъмняващи се странични да 



огледала с подгряване и ел. регулиране 
Седалка на водач и пътник с регулиране по 
височина и лумбална опора 

да 

Телескопичен волан да 
Електрически предни и задни стъкла да 
Автоматична климатична система 
(климатроник) 

да 

Бордови компютър да 
Фабрична озвучителна система с USB и 
Bluetooth 

да 

Цвят металик 
  
ГАРАНЦИЯ  
Гаранционен срок ≥ 60 месеца/100 000 км 
  
СРОК ЗА ДОСТАВКА  
Срок за доставка До 5 работни дни от датата на сключване 

на договора 
 

 

Техническа спецификация Автомобил №2 

 
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  
ДВИГАТЕЛ  
Работен обем ≥ 1900 cm3 
Мощност ≥ 130 kW 
Гориво бензин 
  
КУПЕ  
Тип купе седан 
Врати 4/4+1 
Брой места за сядане 4+1 
Минимална дължина ≥ 4600 мм 
Обем на багажното отделение с 
пълноразмерна резервна гума 

≥ 510 л 

  
ХОДОВА ЧАСТ  
Колесна формула 4 x 2 
Задвижващи колела предни 
Скоростна кутия автоматична 
Междуосие ≥ 6 скорости 
 ≥ 2600 мм 



СИГУРНОСТ  
Антиблокираща спирачна система (ABS)  
Система за контрол на сцеплението 
(тракшън контрол) 

да 

Електронна стабилизираща програма да 
Електроусилвател на волана да 
Пълноразмерна резервна гума да 
Предни въздушни възглавници да 
Странични въздушни възглавници да 
Имобилайзер да 
Централно заключване с дистанционно 
управление 

да 

 да 
КОМФОРТ  
Автоматично затъмняващи се странични 
огледала с подгряване и ел. регулиране 

да 

Седалка на водач и пътник с регулиране по 
височина и лумбална опора 

да 

Подгрев на предните седалки да 
Телескопичен волан да 
Електрически предни и задни стъкла да 
Автоматична климатична система 
(климатроник) 

да 

Бордови компютър да 
Фабрична озвучителна система с USB и 
Bluetooth 

да 

Цвят металик 
  
ГАРАНЦИЯ  
Гаранционен срок ≥ 60 месеца/100 000 км 
  
СРОК ЗА ДОСТАВКА  
Срок за доставка До 5 работни дни от датата на сключване 

на договора 
 

Леките автомобили (2 броя), трябва да бъдат от един и същи модел и марка, като 
гореописаните характеристики трябва да бъдат спазени за всеки поотделно! 

1. Условия за доставка на  леките автомобили: 
1.1.Леките автомобили следва да бъдат нови и неупотребявани; 
1.2.Трябва да бъдат предадени в окомплектован вид, като за минимимум се изисква да 

бъдат окомплектовани с: 
- Оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 



- Окомплектовани, съгласно изискванията на производителя с пълноразмерна 
резервна гума и комплект инструменти за смяна на гума; 

- С извършен предпродажбен сервиз; 
- Заредени с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

1.3.  При доставката на леките автомобили, трябва да бъдат предоставени следните 
съпътстващи документи: 

- Гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, 
съдържащи технически данни и характеристики; 

- валиден ЕО сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти 
или други документи от производителя, съдържащ технически данни и 
характеристики; 

- Инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща 
препоръка за правилна експлоатация 

1.4.  Леките автомобили, трябва да са регистрирани от Изпълнителя в КАТ с постоянна 
регистрация на името на Възложителя. Стойността на всички такси и разходи на 
Изпълнителя, свързани с регистрацията в КАТ, трябва да бъдат включени в общата 
предлагана цена за изпълнение на поръчката. Възложителят трябва да получи 
окомплектованите в съответствие с Техническата спецификация МПС-та, заедно със 
съответните документи, веднага след регистрацията, което се отразява в приемо-
предавателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя; 

2. Участникът трябва да е оторизиран от производителя на предлаганият автомобил, 
или от негов официален представител за България, за продажба и сервиз на територията на 
Република България и/или Европейския съюз. 

3. Гаранционно (сервизно) обслужване. 
3.1. Гаранционният срок, който участникът предлага за леките автомобили е определеният от 

производителя за крайни клиенти и е не по-кратък от 60 месеца или 100 000 км. пробег, 
което от двете настъпи първо, считано от датата на двустранно подписания протокол за 
регистрация на МПС-та в КАТ.  
ВАЖНО! Участници, които предложат гаранционен срок по-кратък от 60 месеца или 
100 000 км. пробег ще бъдат отстранени от участие! 

3.2. Изпълнителят е длъжен да предостави при доставката на Възложителя списък на 
оторизираните сервизни бази в страната за гаранционно (сервизно) обслужване, съдържащ 
и правилата на производителя за извършване на гаранционно (сервизно) обслужване за 
доставените МПС-та. 

3.3. При извършване на гаранционното (сервизно) обслужване трябва да се влагат само 
оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретното превозно средство.  

3.4. За периода на валидност на гаранцията, Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на 
автомобилите от свои квалифицирани представители в срок от 24 часа от получаване на 
рекламационното съобщение от Възложителя (изпратено по факс, телефон, електронна 
поща или обикновена поща), в резултат на който се съставя констативен протокол за вида 
на повредата или установения скрит дефект, работите и срокът необходими за 
отстраняването.  



3.5. При настъпване на повреди или установяване на скрити дефекти, имащи гаранционен 
характер в рамките на периода на гаранционното (сервизно) обслужване, максималният 
срок за отстраняването им е до 10 дни от предоставяне на МПС-то в оторизиран сервиз 
при налична на склад нова резервна част за подмяна и до 10 работни дни при положение, 
че няма на склад резервната част, обект на гаранцията, считано от датата на 
констатирането й. 

3.6. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда/дефект, Изпълнителят е 
задължен в срок от 10 (дни) дни да осигури на Възложителя оборотно МПС от същия или 
подобен клас, до пълното отстраняване на повредата/дефекта, като гаранционният срок на 
МПС-то, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването 
на повредата. 

3.7. Гаранционно (сервизно) обслужване е съгласно условията на договора. 

4. Срок и начин на доставка 

 
Срокът за доставка на леките автомобили е до 5 (пет) работни дни след датата на 

подписване на договора за доставка. След регистрацията в КАТ, доставката на леките 
автомобили се извършва на адреса на Възложителя: 
Гр. София, Бул. Брюксел 1 
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ 

ВАЖНО! Участниците, които предложат срок по-дълъг от горепосоченият, ще 
бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата. 

Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на Договора.  

5. Начин на плащане 

Разплащането се извършва в български лева по банков път, както следва: 

 Плащане - в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, 
двустранно подписан приемно – предавателен протокол и надлежно издадена фактура. В 
случай, че представената фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, този срок 
спира да тече до представянето на нова изрядна фактура. 

6.  Възможност за представяне на варианти в офертите :  

Възложителят не допуска представяне на варианти в офертите.  

       7. Сключване на договора – не по-късно от 30 дневен срок, след представяне на 
документите за липса на основанията за отстраняване, декларации по ЗМИП, декларация 
за защита на личните данни и/или доказателства за съответствие с критериите за подбор 
и/или съответната регистрация по реда на ЗОП и ППЗОП и съгласно проекта на договор. 
Преди сключване на договора, участникът следва да представи заверено копие от 
оторизационно писмо или договор или пълномощно или друг документ (валиден към 
крайния срок на подаване на офертата), издаден от производителя или официален негов 
представител, с който участникът доказва права за представителство и търговия на 
предлаганите от него леки автомобила. 

 

8. Други указания 



8.1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 
офертите от участниците, които не са разгледани в обявата и приложенията към нея, се 
прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП, относими към вида 
процедура – „Събиране на оферти с обява”.   

8.2. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани 
единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и 
предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/. 

8.3. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 
електронни средства до документацията за обществената поръчка. 

8.4. За всеки посочен стандарт в настоящата обява, да се чете или еквивалент. 

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на 
съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента на 
обявяване на обществената поръчка или еквивалент. 

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на обявата за участие, 
където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“. 

 

 


