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ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА
НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА на основание чл.
187, във връзка с чл. 20, ал. 3 т. 2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА УПОТРЕБЯВАНИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА
НУЖДИТЕ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ–ВРАЦА“ ЕООД“

град Враца, 2017 година
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ДОСТАВКА НА АВТОБУСИ - УПОТРЕБЯВАНИ.
4 броя – употребявани автобуси
със следните параметри:
Година на производство - минимум 2001 година
Габарити:
Дължина: не по-малко от 11000 mm +/- 250 mm. и не повече от 12 000 mm +/- 250 mm.;
Ширина: максимум 2500 mm (± 50 mm) без да се включват външните огледала за
обратно виждане;
Височина: максимум 3500 mm;
Брой оси: 2 бр.
Седящи места: минимум 34 бр., без мястото за водача;
Общ брой места (седящи и правостоящи): минимум 85 бр.
Под:
нископодов, без допълнителни и междинни стъпала.
Врати за пътници:
• 2 (два броя обслужващи врати) врати, разположени от дясната страна по посока на
движението;
• всяка врата е съставена от две крила отварящи се навътре;
• автоматично управление от мястото на водача;
• наличие на автоматичен заключващ механизъм, предотвратяващ принудително
отваряне на вратите от пътниците, когато автобусът е в движение;
Дръжки:
• наличие на кръгла ергономична арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане
от пътниците;
Двигател:
• гориво: прероден газ;
• минимум 4 цилиндров;
• минимален работен обем на двигателя: 11 000 куб. см.;
• минимална мощност: 220 kW;
• охлаждане: водно (с охлаждаща течност-антифриз);
• екологично изискване: не по-малко от EURO V,
Скоростна кутия:
• автоматична.
Гуми и колела:
• стандартни за превозното средство с дълбочина на протектора най-малко 5 мм.,
измерим на най-износеното място;
• джанти – стоманени.
• колесна формула – 4х2
• задвижване – задно.
ДОСТАВКА НА АВТОБУС - УПОТРЕБЯВАН.
1 брой – употребяван автобус
със следните параметри:
Година на производство - минимум 2000 година
Габарити:
Дължина: не по-малко от 11000 mm +/- 250 mm. и не повече от 12 000 mm +/- 250 mm.;
Ширина: максимум 2500 mm (± 50 mm) без да се включват външните огледала за
обратно виждане;
Височина: максимум 3500 mm;
Брой оси: 2 бр.
-2/4-

Седящи места: минимум 30 бр., без мястото за водача;
Общ брой места (седящи и правостоящи): минимум 85 бр.
Под:
• нископодов, без допълнителни и межденни стъпала;
• рампа за осигуряване на достъп на инвалидни колички.
Врати за пътници:
• 2 (два броя обслужващи врати) врати, разположени от дясната страна по посока на
движението;
• всяка врата е съставена от две крила отварящи се навътре;
• автоматично управление от мястото на водача;
• наличие на автоматичен заключващ механизъм, предотвратяващ принудително
отваряне на вратите от пътниците, когато автобусът е в движение;
Дръжки:
• наличие на кръгла ергономична арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане
от пътниците;
Двигател:
• гориво: прероден газ;
• минимум 4 цилиндров;
• минимален работен обем на двигателя: 11 000 куб. см.;
• минимална мощност: 170 kW;
• охлаждане: водно (с охлаждаща течност-антифриз);
• екологично изискване: не по-малко от EURO II,
Скоростна кутия:
• автоматична.
Гуми и колела:
• стандартни за превозното средство с дълбочина на протектора най-малко 5 мм.,
измерим на най-износеното място;
• джанти – стоманени.
• колесна формула – 4х2
• задвижване – задно.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
1. Място на изпълнение на доставката е община Враца, гр. Враца, бул. „Мито

Орозов“ № 135, тролейбусно депо.
2. Всеки участник следва да представи технически характеристиките на
предложените моторни превозни средства, които следва да покрива минималните
изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.
3. Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с
изпълнителя.
4. Срок за изпълнение на доставка не повече от 3 календарни дни.
5. Оферираната техника, трябва да бъде серийно производство.
6. Доставеният автомобил, трябва да отговаря на всички действащи нормативни
документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и
правила към датата на доставка.
7. Участникът е длъжен да предаде на Възложителя съпътстващите доставката
документи, необходими за по-нататъшното ползване на моторните превозни средства
по предназначение и всички необходими съпътстващи документи за извършване на
регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № 1-45/24.03.2000 година за
регистриране, отчета и пускане в движение на МПС и други.
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8. При констатиране на явни Несъответствия за доставените моторни превозни

средства, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен
протокол.
9. Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на автомобила, са
за сметка на Изпълнителя.
10. Предложеният гаранционен срок, не може да бъде по-дълъг от 60
(шестдесет) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега.
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