
Обява за участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили за нуждите на НССЗ” 

 

 

 

 

Приложение №1. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към обява за участие в обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на два броя леки автомобили 

за нуждите на НССЗ” 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „Доставка на два броя леки 

автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието“: 

 

2. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 

Закона за обществени поръчки (ЗОП) 

 

3. ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: обява за възлагане на обществена поръчка 

чрез събиране на оферти при стойностни прагове по чл.20, ал.3 от ЗОП във връзка с чл. 

186 от ЗОП 

 

4. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 

Минимални технически изисквания и спецификации  според техническато 

задание 

Вид двигател четирицилиндров бензинов 

Вид скоростна кутия шестстепенна механична  

Вид автомобил/купе лек 

Брой врати/места пет 

Междуосие (мм)  2600 

Обем на двигателя (куб.см) 1300 

Въртящ момент (Нм) 200 

Мощност (кВТ) 90 

Еко-норма (Евро)  6 

Изисквания към оборудването електронно разпределение на спирачното 

усилие 

 електронна стабилизираща програма 

 спирачен асистент за естремно спиране  

 система за следене налягането в гумите  

 антиблокираща спирачна система 

 минимум шест въздушни възглавници 

 централно заключване с дистанционно 

 предни и задни електрически стъкла  

 странични електрически огледала  

 предни и задни дискови спирачки  

 фабрична аудиo система  

 двузонов климатроник с дюзи за задните 

места 

 управление на аудио и темпомат от 

волана 
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 регулируем по височина и дълбочина 

волан 

 преден и заден парктроник 

 автоматично включване на фарове и 

чистачки 

 огледало за обратно виждане със система 

против заслепяване 

 bluetooth - телефонен портал 

 преден подлакътник 

 предни фарове за мъгла 

 стоманени джанти минимум 16"  

 резервно колело 

 5 звезди на тестовете Euro NCap 

Гаранция пет години или 150 000 км пробег  

 

Всички технически показатели се удостоверяват със съответните документи 

съгласно данни на производител. 

 

5. МЯСТО НА ДОСТАВКА 

гр. София, ул. „Банско шосе“ №7, Национална служба за съвети в земеделието 

 

6. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

Минимален срок на валидност- до 3 (три) месеца, считано от крайния срок за подаване 

на оферти 

 

7. ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ 
Прогнозна стойност на поръчката е 69 990,00 (шестдесет и девет хиляди деветстотин 

и деветдесет) лева без ДДС, като ценовото предложение не може да я надвишава 

 

Изготвил: 

Борис Нешев – главен експерт в дирекция „Административно-финансова дейност“  

 

БН/Д АФД/НССЗ 

sivanov
Approved




