ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на високопроходим товарен автомобил 4х4 с
бордова надстройка брезент
Референтен номер: 200-022
Настоящият документ съдържа техническа спецификация на предмета на поръчката,
условията и изискванията за нейното изпълнение.
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата поръчка е доставка на 1 брой високопроходим товарен
автомобил 4х4 с бордова надстройка брезент за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД,
съгласно изискванията, посочени в настоящата техническа спецификация, както и
гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния
срок.
2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
2.1 Tоварният автомобил предмет на поръчката, следва да се достави в Централно
Управление /ЦУ/ на „Булгартрансгаз“ ЕАД – с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-2“, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66.
2.2. Срок на доставка – не повече от 120 календарни дни, считано от датата на
подписване на договор.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО:
3.1. Участникът следва да декларира, че същият е производител или че извършва
сглобяването на предлагания товарен автомобил. В случай че участникът не е
производител или не извършва сглобяването, същият следва да представи
оторизационно писмо/писма от производителя/ите или лицето/лицата, което извършва
сглобяването, на езика на който е издадено и в превод на български език (в случай че
е издадено на чужд език), от което да е видно, че е оторизиран, като дистрибутор
и/или да извършва продажба на предлаганият от него товарен автомобил в
техническото предложение. От обхвата на оторизацията следва да не е изключена
територията на Република България.
Оторизационните писма могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния
производител или лице, което извършва сглобяването, е дадено правото да издават
такива документи. В случай на представяне на оторизационни писма от такива лица,
участникът следва да представи като приложение и заверено копие на документи,
издадени от съответния производител или лице, което извършва сглобяването, от
които документи да са видни правата за издаване на оторизация от тези лица.
3.2. Участникът следва да представи към техническото предложение и каталог/зи на
предлагания товарен автомобил.
В случай че участникът не може да представи каталог за предлагания от него товарен
автомобил, същият следва да представи извадка от официалната интернет страница на
производителя. Каталозите/извадките от официални интернет страници на

производителя, които са на чужд език се представят и в превод на български език за
частта от тях, която касае технически характеристики и параметри на предложения
модел товарен автомобил, който е офериран в Предложението за изпълнение на
поръчката на участника.
В случай че посочените от участник в Предложението за изпълнение на поръчката
(Образец О1) параметри на предлагания товарен автомобил не съответстват на
данните в каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя,
участникът се отстранява от процедурата.
3.3. Участникът следва да декларира, че разполага със сервиз за обслужване на
предлаганият товарен автомобил в гр. Варна, съгласно стандартите и изискванията на
производителя за изпълнение на задълженията по отношение на гаранционната
отговорност при повреди /или несъответствия на товарния автомобил в рамките на
гаранционния срок с посочване на наименование на сервиза, точен адрес и телефон за
контакт.
3.3. Предлаганият товарен автомобил следва да бъде фабрично нов, като годината на
производство не трябва да бъде по-рано от 2019 г.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.
4.1. Участникът трябва да осигури в рамките на гаранционния срок отстраняване със
свои сили и средства и за своя сметка в договорените срокове всички повреди, и/или
несъответствия на товарния автомобил, проявени и/или открити в рамките на
гаранционния срок, съответно да подменя дефектирали части и/или компоненти с
нови. Изпълнителят е длъжен при отстраняване на несъответствия да влага само
оригинални резервни части, материали и консумативи.
4.2. Гаранционен срок на предлагания товарен автомобил – не по-малко от 24 месеца и
не повече от 36 месеца от датата на доставка, удостоверена с Приемо-предавателния
протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) от проекта на договор или не
по-малко от 100 000 км. и не повече от 200 000 км. пробег, което от двете настъпи
първо.
4.3. Гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето на предлагания
товарен автомобил трябва да бъде не по-малък от 5 години, считано от датата на
доставка удостоверена с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно
по алинея (5.5) от проекта на договор.
4.4. Участниците следва да опишат обхвата на гаранцията на предлагания товарен
автомобил – описание на гаранционните условия в рамките на гаранционните срокове
на товарния автомобил и антикорозионното покритие на купето.
4.5. Участникът следва да осигури преглед на товарния автомобил от свои
квалифицирани представители в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на
рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на товарния автомобил от
квалифицирани представители на участника се съставя констативен протокол за вида
на повредата и/или несъответствието, работите и срокът необходим за отстраняването
ѝ в два еднообразни екземпляра. Участникът следва да отстрани настъпила повреда
и/или несъответствие в срок от 30 (тридесет) дни или по-кратък, считано от датата на
констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или
несъответствие в срока от 30 (тридесет) дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя
оборотен товарен автомобил от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на
повредата и/или несъответствието, като гаранционният срок на товарния автомобил, в
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процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на
повредата.
5. ДОКУМЕНТИ И ОКОМПЛЕКТОВКА НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛ:
5.1. Оборудван
с
обезопасителен
триъгълник,
аптечка,
пожарогасител
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
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5.2. Окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
5.3. С извършен предпродажбен сервиз;
5.4. Зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
5.5. С необходимите за регистрацията му документи, включително документи за
платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
5.6. Сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други
документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
5.7. С инструкция за експлоатация на български език, както и документация,
съдържаща препоръки за правилна експлоатация.
6. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Високопроходим товарен автомобил 4х4 с бордова надстройка брезент – 1
бр.
Купе:


Високопроходим товарен автомобил 4х4 с бордова надстройка и брезент



2 оси



брой места: 2+1



обем на резервоара: не по-малко от 100 литра



цвят: тъмно зелен или бял



междуосие: не по-малко от: 4100 мм



общо тегло: не по-малко от 15 000 кг.



ляво разположен волан

Каросерия:


бордова надстройка с шпригли и брезент



брезент тип „тристранна щора“



вътрешна дължина на товарен отсек: не по-малко от 5500 мм



вътрешна ширина на товарен отсек: не по-малко от 2300 мм



вътрешна височина при монтиран брезент: не по-малко от 2300 мм
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височина на капаците: не по-малко от 600 мм



сваляем заден и странични капаци



степенка за качване в товарния отсек



товароносимост: не по-малко от 7 000 кг.

Двигател:


гориво: дизел



6 цилиндров



мощност: не по-малко от 185 KW



екологични норми: EURO VI, или еквивалент



комбиниран разход: не повече от 50 литра на 100 км



подгряване на горивния филтър

Скоростна кутия:


механична, 6 степени напред + 1 назад

Задвижване:


задвижване: 4х4



блокаж преден диференциал



блокаж заден диференциал

Спирачна система:


антиблокираща спирачна система – ABS

Вентилационно и терморегулиращо оборудване:


климатична инсталация

Интериор:


тапицерия – тъмен цвят



триточкови колани



електрически стъкла

Автомобилни гуми:


използваните гуми да са пригодени за тежка пътна обстановка и кал / OFF
ROAD/, с протектор тип „рибена кост“



единични задни гуми



резервна гума на стойка, с протектор като основните гуми



клиренс при преден и заден мост не по малко от 390 мм

Външно осветление:


съгласно изискванията на действащата нормативна база



предпазни решетки на : фарове, стопове и мигачи



халогенни фарове за мъгла

Допълнително оборудване:


ключ маса
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звуков сигнал при движение на задна скорост



подвижна задна предпазна греда



ограничител на скоростта

Инструменти и принадлежности:


Всички инструменти и принадлежности упоменати в ръководството за
експлоатация на автомобила.

Забележка: В случай, че някоя от посочените технически характеристики се явява
наименование, използвано от конкретен производител, е допустимо да бъде
предложен еквивалент.
Изготвил:

Васил Филипов
Ръководител отдел „Транспортно обслужване“
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