ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой, фабрично нов,
лекотоварен автомобил за нуждите на Музей Дом на Хумора и Сатирата,
Габрово“

Конкретна задачa на Изпълнителя и минимални изисквания относно техническите
параметри и характеристики на доставката, предмет на поръчката.

1. Цел на обществената поръчка - Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово обявява
процедура за възлагане на обществена поръчка - събиране на оферти с обява, доставка по смисъла
на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
2. Предмет - „Доставка и закупуване чрез лизинг на един брой, фабрично нов, лекотоварен
автомобил за нуждите на Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово“
3. Място и срок за изпълнение на поръчката
Мястото за изпълнение на поръчката е гр.Габрово, ул.“Брянска“ №68, паркинга срещу
Музей Дом на хумора и сатирата, Република България.
4. Срок за изпълнение на поръчката не повече от 60 календрани дни, считано от датата
на подписване на договора между Възложителя и избрания Изпълнител.
5. Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност е в размер до 21 417лв. (двадесет и една хиляди четиристотин и
седемнадесет лева) без ДДС или 25 700 лв. (двадесет и пет хиляди и седемстотин лева) с ДДС,
включително стойността на лизинговото оскъпяване.
6. Гаранционен срок: Предложеният гаранционен срок, не може да бъде по – кратък от 5
години (60 месеца) след извършване на доставката или 100 000 километра.
Минимални задължителни Технически данни за автомобила:
Един брой, фабрично нов лекотоварен автомобил за нуждите на Музей „Дом на
хумора и сатирата” Габрово
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Дата на производство – след 01.01.2018 г.;
Категория – N1 - товарен
Задвижване – 4х2;
Обща дължина – мин. 4300 мм;
Тип двигател – бензин, с фабрично монтирана газова уредба;
Скоростна кутия – механична/ръчна;
Мощност на двигателя – мин. 95 к.с
Брой места – мин. 4+1 места;
Серво/електроусилвател на волана;
Обем на багажника – мин. 800gm3;
Ширина на багажното отделение при задната ос – мин. 1120мм
Полезен товар при минимално ниво на оборудване – мин. 600 кг.
Ляв волан;
Сигурност - мин. ABS или еквивалент;
Екологична норма минимум ЕВРО 6 В или по-висока или еквивалент;
Екстри – климатик/климатроник;
Въздушни възглавници;
Фарове за мъгла;
Стерео аудиосистема с радио и тонколони;
Емисии СО2 при смесен цикъл – до 140 г/км.

- Изпълнението на поръчката включва доставка и поддържаве на автомобила в гаранционен
срок. Всички ремонти по отстраняването на гаранционни дефекти (чрез отстраняване на
гаранционен проблем, извършване на ремонт и/или замяна на дефектирали части и устройства)
както и всички разходи по отстраняването на гаранционни повреди и/или Несъответствия, съгласно
чл.41 от Проекта на договор, и транспортирането на автомобила от местоположението му при
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Възложителя или което и да било местопожение в страната, в случай на авария, включително и
ПТП, до сервиз и обратно по време на предложения гаранционен срок, са за сметка на Изпълнителя.
- Всеки участник да предвиди, че следва да осигури отстраняване на всички повреди в срок
от 10 дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им, в рамките на гаранционният срок.
В случай, че Изпълнителя не може да отстрани повреда и/или Несъответствие в срок от 10 работни
дни, Изпълнителят трябва да осигури на Възложителя, без допъбнително заплащане, годен за
употреба с всички регистрации и застраховки и платени такси, вкл.годишна винетка, оборотен
автомобил от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие,
за нормалното функциониране дейността на Музей Дом на Хумора и Сатирата, Габрово.
- Всеки участник следва да представи технически характеристиките на предложените
автомобили, които следва да покрива минималните изисквания на Възложителя, посочени в
настоящата Техническа спецификация.
- Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя.
- Доставените автомобили, трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи
на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на
доставка.
- Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи,
необходими за по-нататъшното ползване на автомобилите по предназначение, като сертификати,
разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на
регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане
в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, документ за
индивидуално типово одобрение /ако е приложимо/ и други.
- При констатирани от комисията несъответствия (явни или скрити дефекти, липси,
недостатъци, несъответствия на автомобилите с Техническата спецификация на Възложителя и/или
Предложението за изпълнение на Изпълнителя) или липси в предадените документи, те се
отбелязват в констативен протокол, като се определя срок, не по-дълъг от 10 (десет) дни, за
отстраняване на недостатъците.
- Допускат се само фабрично нови автомобили.
- Доставените автомобили да са оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка,
пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
- Документи, придружаващи доставката: сертификати за съответствие, гаранционна и
сервизна книжка, паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и
характеристики на автомобила.
Документи, придружаващи доставката:
- Гаранционна карта и Сервизна книжка – на български език;
- Инструкция за експлоатация на доставените автомобили на български език.
- Участникът трябва да е производител/оторизиран представител на предлаганата марка
превозно средство.
- Предложеният гаранционен срок, не може да бъде по – кратък от 5 години (60 месеца)
след извършване на доставкаташ или 100 000 километра.
- Изпълнителят е длъжен да извършва сервизно обслужване на автомобилите в срока,
посочен в подадената оферта, но не по - кратък от 5 (пет) години (60 месеца) или 100 000
километри.
Забележка:
Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на констативния
протокол за одобрение по чл. 39 от проекта на договора и след регистрирането на автомобила
в КАТ.
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