
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1.Предмет на обществена поръчка , наименование на обекта: Доставка на автомобили нови и 

втора употреба за нуждите на Община Русе по обособени позиции: Обособена позиция 1  -  

Високопроходим автомобил нов - 1 брой; Обособена позиция 2 - Автомобил - бус за деца и 

младежи използващи инвалидни колички - 8 места – втора  употреба -  1 брой; Обособена 

позиция 3 - Лек автомобил фабрично нов - 3 броя; Обособена позиция 4 - Високопроходим 

автомобил 4х4  - втора употреба - 1 брой. 

 

2.Технически условия за изпълнение на поръчката: 

    Обособена позиция 1 - Изисквания към високопроходим автомобил 

цвят - син 

двигател: 

работен обем 1700 куб.см.-бензин 

59.5 kW /DIN/ 

захранване - пълен инжекцион 

с хидравлика на волана 

оборудване: 

тонирани стъкла 

допълнителен трети стоп 

имобилайзер 

брой врати - 3 

места: 3+1 

ел. нагревател на задното стъкло 

ABS 

тапицерия - от текстил 

Обособена позиция 2 - Автомобил - бус за деца и младежи използващи инвалидни  

колички 

гориво - дизел 

година на производство - от 2001 г. 

мощност - от 90 к.с. 

брой места - 7+1 

хидравлична рампа с дистанционно управление - размери 112/80 см. 

товарно помещение за инвалидни колички - 170/180 см. 

Обособена позиция 3.1 - Лек автомобил фабрично - нов - 2 брой 

цвят - бял 

подсилено окачване 

защитна кора на двигателя 

ASB - антиблокираща система на спирачките 

AFU - електронна система за подпомагане при екстремно спиране 

ESP - електронна система за динамичен контрол на траекторията 

ASR - електронна система за контрол на сцеплението 

въздушна възглавница на водача 

въздушна възглавница за пътника до водача 

възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника до 

водача 

предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза 

предни триточкови предпазни колани 

два/три задни триточкови предпазни колани 

блокировка на задните врати за сигурност 

делима задна седалка 1/3-2/3 

дневни светлини 

сервоусилвател на волана 

електронен имобилайзер 

възможност за ЕКО режим на работа на двигателя 

стандартно отопление с 4 степени на регулиране 

отопляемо задно стъкло с чистачка 

заключване на капачка на резервоара 

звукова сигнализация за забравени включени светлини 



сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача 

тонирани стъкла 

Обособена позиция 3.2 - Лек автомобил фабрично - нов - 1 брой 

цвят - бял 

подсилено окачване 

защитна кора на двигателя 

ASB - антиблокираща система на спирачките 

AFU - електронна система за подпомагане при екстремно спиране 

ESP - електронна система за динамичен контрол на траекторията 

ASR - електронна система за контрол на сцеплението 

въздушна възглавница на водача 

въздушна възглавница за пътника до водача 

възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника до 

водача 

предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза 

предни триточкови предпазни колани 

два/три задни триточкови предпазни колани 

блокировка на задните врати за сигурност 

делима задна седалка 1/3-2/3 

дневни светлини 

сервоусилвател на волана 

електронен имобилайзер 

възможност за ЕКО режим на работа на двигателя 

стандартно отопление с 4 степени на регулиране и с рециклиране на въздуха 

отопляемо задно стъкло с чистачка 

заключване на капачка на резервоара 

звукова сигнализация за забравени включени светлини 

сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача 

предни електрически стъкла 

дистанционно централно заключване 

автоматично заключване на вратите при движение 

два задни подглавника, регулируеми във височина 

огледало върху сенника за предното пътническо място 

осветление на багажника 

Обособена позиция 4 - Високопроходим автомобил 4х4  - втора употреба 

година на производство - след 2005 г. 

брой на вратите - 4/5/ 

механична скоростна кутия 

мощност - над 90 к.с. 

гориво - бензин/дизел 

климатик /климатроник/ 

мин. 1 месец гаранция 

Забележка: Оферти предлагащи автомобили с технически данни неотговарящи на 

техническите изисквания на Възложителя, ще бъдат предложени за отстраняване.  

Всички автомобили нови и втора употреба да са с лява дирекция за управление.  

Всеки от доставените автомобили трябва да бъде окомплектован съгласно чл.139, ал.2 от 

Закона за движение по пътищата, пълноразмерна резервна гума, крик и комбиниран ключ 

за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи. 

Участникът трябва да предложи срок за гаранционна поддръжка на автомобилите както  

следва:  

За обособена позиция 1: минимум 2 /две/ години гаранционен срок на автомобилите дадена 

от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя 

За обособена позиция 2: минимум 1 /един/ месец 

За обособена позиция 3: минимум 2 /две/ години гаранционен срок на автомобилите дадена 

от завода-производител, чрез гаранционна карта, издадена от производителя 

За обособена позиция 4 : минимум 1 /един/ месец 

Срок за изпълнение максимум 30 календарни дни 

 


