БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП –
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Българска агенция за
инвестиции”
Участникът, избран за изпълнител следва да достави нов, неупотребяван лек автомобил
отговарящ минимум на следните технически характеристики, а именно:
Купе

Двигател

Габарити
Спирачна система

-

Ходова част

-

Кормилна система

-

Скоростна кутия
Двигателен мост
Интериор

-

Вентилационно и
терморегулиращо

Триобемно купе - 4 врати
брой места - 4 + 1
обем на резервоара - минимум 60 литра
подглавници на предните и задните седалки
централно заключване
дизелов - турбодизел комън рейл
работен обем – до 2000 сmз;
екологични норми EURO 6
мощност: мин. 130 кВ/177 к.с.
среден разход на гориво за 100 km - до 6,0 литра.
дължина – минимум 4750 мм
обем на багажното пространство – мин. 550 литра
работа двукръгова комбинирана (двата кръга работят
независимо един от друг), осигуряваща спиране или
изключване на единия кръг;
предни – дискови вентилирани
задни - дискови вентилирани
ESP/ABS
просвет – мин. 110 мм
гуми – мин. 18 цола с колела от леки сплави
със сервоусилвател
регулируем по височина и дълбочина волан
управление на радио системата и бордкомпютъра от
волана
автоматична – мин. 6-степенна
двойно задвижване 4х4
тапицерия – с частично или пълно кожено оборудване
12 V извод в купето
осветление в купето
отопление на челните стъкла - с подаване на топъл
въздух за обдухване
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оборудване

-

Системи за сигурност

-

Външно осветление

-

Допълнителни опции

Инструменти и
принадлежности
Окомплектация на
автомобилите с
инструкции
Общи изисквания

-

-

климатична инсталация – автоматична, мин.
двузонална
алармена система
3-точкови предпазни колани за всички места
Предупредителен сигнал при непоставени колани
отпред и отзад
съгласно изискванията на действащата нормативна
база
предни фарове – ксенон или LED на къси и дълги
светлини
предни и заден фарове за мъгла
трета стоп-светлина
електрическо регулиране на фаровете по височина
отопляеми дюзи на предното стъкло
фабрична радио-навигационна система
Bluetooth подготовка за телефон
цвят металик - черен
автопилот/криуз контрол/
сензор за дъжд
автоматично затъмняване на вътрешното огледало за
обратно виждане
парк асистент със сензори отпред и отзад
съгласно опис на инструменти и принадлежности
(Приложение № 2 към чл.72, ал. 1 от Наредба № 6 на
МВР и МТ за регистрация и отчет на МПС).
инструкция за експлоатация
документация за техническо обслужване и ремонти предписани от завода производител на български език.
гаранционен срок - не по-малко от 36 месеца

Оферираният автомобил трябва да е нов и неупотребяван, производство не порано от 2018 г.
Участникът следва да е производител или официален вносител/представител на
производителя, чиито автомобил предлага, което удостоверява със заверено копие на
сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг документ.
Участникът следва да приложи към своето „Предложение за изпълнение на
поръчката“ каталози и/или брошури (в превод на български език) и/или техническо
досие на автомобила (в превод на български език), от които да се установи
съответствието на оферирания модел на автомобил с всички заложни в техническата
спецификация изисквания на Възложителя.
В изпълнение на разпоредбата на чл.48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или
еквивалент" навсякъде, където в техническата спецификация по настоящата поръчка са
посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони,
както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип,
произход или производство.

