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Приложение 2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

за определяне на прогнозната стойност с минимални технически характеристики при 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекотоварен автомобил за 

нуждите на ОП „Социални услуги“ гр. Кубрат“ 

 

 
Технически характеристики: 

1. Брой места  – min 2+1 бр; 

2. Брой врати – min 4 бр.; 

3. Двигател/гориво – дизел; 

4. Обем на двигателя – min. 1400 см3 - max. 1500 см3 ; Минимална мощност к.с. (kW) 

- 75 (55) - Максимална мощност к.с. (kW)- 100 (75) 

5. Вид трансмисия – механична; 

6. Тип - товарен ван.  

 

Оборудване: стандартно за автомобила 

1. Климатик. 

  

Сигурност:  
1. Заден паркинг сензор. 

 

Технологии: 

1. Мултимедия; 

2. Борд компютър. 

 

Допълнителни аксесоари 
1. Термоизолация на товарния отсек за превоз на хранителни продукти; 

2. Под на товарния отсек - рифел ламарина или еквивалент. 

   

Забележка:  

В предложената от Вас цена за доставката на автомобила следва да включва всички 

разходи свързани с: 

- доставка на автомобила до КАТ, гр. Разград; 

- регистрация в КАТ, гр. Разград от името на Възложителя 

- предаване на  автомобила на Възложителя след регистрация в КАТ,  

- заплащане на продуктова такса (екотакса) 

- оборудване с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 

- окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, 

пълноразмерна резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 



 

Срок за доставка: максимум 90 работни дни. 

 

Важно!  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са 

посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, 

както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство. 

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, 

търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на 

основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с 

всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 

начин на изискванията, определени в техническата спецификация. 
 

 

 

Изготвил:…………п……… 

Ахмед Камбер  


