Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет: Доставка на лек автомобил за предоставяне на
мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда” по проект №
BG05M9OP001-2.040-0020-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на
основание чл. 20, ал. 2 т. 2 от ЗОП чрез прилагане на способа на пазарни консултации
по смисъла на чл. 44 от ЗОП

Минимални технически спецификации:
1.
2.

Модификация на двигателя
Брой врати

3.

Мощност

4.
5.
6.
7.
8.

Обем на резервоара
Брой места
Обем на двигателя
Гориво
Тип

9.

Оборудване

10.

Пълноразмерна резервна гума с джанта

Минимална
техническа
спецификация
TDCI
5
Минимум 100 к.с. (kW)- (60)
Минимум 47 л.
Минимум 5
Минимум 1498 см3
Дизел
Пътнически, лек автомобил
климатроник, камера за
виждане
да

задно

Европейска екологична норма: EURO 6
Типът на превозното средство трябва да бъде одобрен съгласно европейските
изисквания и за целта трябва да се предостави валиден Сертификат за ЕО одобряване на типа
превозно средство, към когото принадлежи предлаганият нов лек автомобил с 4+1 места за
сядане (съгласно приложение № 7 на Наредба № 60/24.04.2009 г. за одобряване типа на нови
моторни превозни средства и техните ремаркета, която въвежда изискванията на Директива
2007/46/ЕО в националното законодателство). Гореописаният сертификат се представя като
приложение към Техническото предложение под формата на електронно копие на целия
документ и приложенията към него на CD. В Техническото предложение, Участникът трябва
да представи информация относно смесеният разход на гориво (в l/100km) и емисиите на
замърсители (в kg/km и g/km), които трябва да кореспондират с данните от предоставения
Сертификат за ЕО одобряване на типа.
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Гаранционният срок, който участникът предлага за автомобила следва да не е пократък от 60 месеца или не по-малко от 150 000 км. пробег, което от двете настъпи първо,
считано от датата на двустранно подписания приемо-предавателен протокол между
Изпълнителя и Възложителя. Минималният гаранционен срок на антикорозионното
покритие на купето следва да бъде не по-кратък от 8 години.
Участникът следва да опише (в свободен текст) какво се включва в предлаганото от
него гаранционно (сервизно) обслужване.
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.
При извършване на гаранционното (сервизно) обслужване трябва да се влагат само
оригинални резервни части, материали и консумативи за конкретното превозно средство.
За периода на валидност на гаранцията на автомобила, Изпълнителят е длъжен да
осигури преглед на автомобила 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.
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 5 работни дни от предоставяне на МПС-то в
оторизиран сервиз при налична на склад нова резервна част за подмяна и до 15 работни дни
при положение, че няма на склад резервната част, обект на гаранцията, считано от датата на
констатирането й.
Към техническото предложение участникът трябва да представи заверено копие от
оторизационно писмо/сертификат или друг документ, издаден от производителя или
официален негов представител, удостоверяващ права за представителство и търговия на
предлагания автомобил.
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията
за обществена поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник,
процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и
разбира „или еквивалент“.
Изготвил:………п…………
Ахмед Камбер
Ръководител проект № BG05M9OP001-2.040-0020-C01
„Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”
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