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ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ 

/С ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА/  

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на един брой автобус  

втора употреба, за нуждите на Театрално-музикален център Разград“ 

 

Навсякъде в настоящата Техническа спецификация и документацията, за 

материали, продукти и други компоненти, за които  по изключение  са посочени 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се подразбират и еквивалентни, като 

са задължителни само съответните технически  характеристики.  

 

При  изпълнение, документиране  и приемане  на  доставеният автобус  се спазват 

стриктно всички  изисквания  на българската нормативна уредба. 

1. ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКАТА 

За провеждане на качествена и ефективна театрално-музикална дейност  на 

Театрално-музикален център Разград  е необходим един брой автобус. 

Автобусът  трябва да е втора употреба, с година на производство не по – ранна 

от 2001г.  

2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА  

Доставката на автобуса да се извърши до гр.Разград, пл. „Независимост“ №2 .  

3. ТРАНСПОРТИРАНЕ И ДОСТАВКА 

3.1. Изисквания към доставката 

3.2. Доставчикът трябва да предаде автобусът в готовност за експлоатация, 

според действащите нормативна уредба и законодателство на Р България. 

3.3. Автобусът  трябва да притежава регистрация и действаща застраховка 

гражданска отговорност и злополука . 

3.4. Доставеният автомобил, трябва да отговаря на всички действащи 

нормативни документи на Българското законодателство, Европейски 

директиви, регламенти и правила към датата на доставка 

3.5. Участникът е длъжен да предаде на Възложителя съпътстващите 

доставката документи, необходими за по-нататъшното ползване на 

автобуса 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.  

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА 

4.1. Срокът  за изпълнение на доставка не може да бъде повече от 30 календарни 

дни.  

4.2. Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с 

изпълнителя.  

 

5. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОБУСА 

5.1. Двигател/трансмисия 

- Евронорма: мин.3  
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- Тип на горивото: дизел  

- Мощност на двигателя:  мин: 300 к.с. 

- Скоростна кутия – ръчна 

- Трансмисия – 6 

- Кормилна уредба - стандартна 

- Спирачна система - стандартна 

- Ретардер 

- ASR 

- Маса – до 14000 кг 

5.2. Шаси/окачване 

- Окачване: пневматическо 

- Колесна формула: 4х2 

- Количество оси: 2 

- Подемна ос 

- ABS 

- Резервна гума 

- Сдвоени колела 

- Гуми и колела - стандартни 

- Джанти – стоманени. 

- Система за изравняване 

5.3. Кабина/салон 

- Централни врати 

- Фарове за мъгла  

- Допълнителни фарове 

- Двойни стъкла  

- Отоплението на салона  

- Електрическо регулиране на огледалата 

- Устройства за осветяване и светлинна сигнализация: стандартни 

- Пода да е с противохлъзгащо покритие или мокет 

- Централно заключване 

- Климатик 

- Отопление при престой 

- Круиз контрол 

- Усилвател на волана 

- Количество места: 45+1 

- Пневматична седалка за шофьора 

- Седалки за спане  

- Легло за втори шофьор 

- Колани на първите два реда седалки 

- Радио 

- CD/MP3 

- DVD 

- Телевизор 

- Микрофон  

- Кафемашина 

- Хладилник  

 

6. Всеки участник следва да представи технически характеристиките на предложеният 

автобус, които следва да покриват  минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в настоящата Техническа спецификация.  

7. При констатиране на явни Несъответствия за доставения автобус, Възложителят 

има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол.  
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8. Предложените гаранционни срокове, не може да бъдат по-кратки от: 

-  2 (два) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега за силовите 

агрегати и 

- 12  (дванадесет) месеца след извършване на доставката, без ограничение в пробега на 

автобуса за гаранционно техническо обслужване на останалите елементи. 

 

 

 

 

 


