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Приложение 2а 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

 

 

„Повишаване мобилността на контролните органи на НОИ чрез закупуване на нови 

МПС по две обособени позиции“ 

 

 

 

По Обособена позиция 1 – Доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови леки автомобили,  

     среден клас  

 

 

 

По Обособена позиция 2 – Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена 

проходимост 
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I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет на поръчката 

Предмет на поръчката представлява доставка на 28 (двадесет и осем) броя нови леки 

автомобили, среден клас и  2 (два) броя автомобили с повишена проходимост за нуждите на 

Националния осигурителен институт по обществена поръчка с предмет: „Повишаване 

мобилността на контролните органи на НОИ по две обособени позиции“ . 

 

Поръчката е разделена на две обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1 - Доставка на 28  (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден 

клас с прогнозна стойност от 1 166 667,00 (един милион сто шестдесет и шест хиляди 

шестстотин шестдесет и седем) лева без ДДС.   

Обособена позиция 2 – Доставка на 2 (два) броя автомобили с повишена проходимост с 

прогнозна стойност от 133 333,00 (сто тридесет и три хиляди триста тридесет и три) лева без 

ДДС 

2. Срокове за изпълнение на поръчката 

2.1. Срокът на доставка на автомобилите е до 120 (сто и двадесет) дни. 

2.2. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 4 месеца след датата, определена 

за краен срок за получаване на офертите. 

3. Място на изпълнение на поръчката 

Автомобилите по двете обособени позиции, придружаващите ги документи, фактури 

и други документи, свързани с изпълнението на поръчката, се доставят в Националния 

осигурителен институт, гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64. 

4. Възложителят е съобразил разпоредбите на чл. 48, ал. 5 от ЗОП, като е взел под 

внимание факта, че ползвател на доставката ще е Националният осигурителен институт 

посредством назначени служители в качеството им на длъжностни лица. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Обособена позиция 1 - Доставка на 28  (двадесет и осем) броя нови леки автомобили, среден 

клас   

Клас  М1, Комби 

Брой места 4 + 1 

Врати, броя 5 

 

ДВИГАТЕЛ: четирицилиндров, бензинов с директно впръскване на горивото 

 Горивна уредба: Бензин, с директно впръскване на горивото или еквивалентно 

 Минимум шестстепенна механична скоростна кутия 

 Работен обем: минимум 1400 куб.см. 

 Макс мощност:  минимум 100 кВ. 
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 Вместимост на резервоара (л): минимум 50 

Разход на гориво: 

 Комбиниран (л/100 км) : не по-голям от 5.2 

Размери: 

 Междуосие (мм):  минимум 2620 

 Дължина (мм): максимум 4600 

 Пътен просвет (мм): минимум 140 

 Обем на багажника (л): минимум 600  

Маса: 

 Полезен товар (кг): минимум 500 

Задвижване и управление: 

 Предно задвижване 

Окачване: 

 Предно – Независимо  

 Задно –  Независимо 

Спирачки: 

 Предни – Вентилирани дискови 

 Задни –  Дискови  

 

Стандарт за отработени газове (Екологично ниво): ЕВРО 6 или еквивалентно/и 

Комбинирани CO2 емисии (гр/км) – не повече от 120 

 

ОБОРУДВАНЕ: 

 Предни халогенни фарове 

 Дневни светлини 

 Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой 

 Регулиране на седалката на водача и пътника по височина 

 Асиметрично делима задна облегалка на седалката  

 Алуминиеви 16’’ колела 

 Радио CD MP3 плейър с тонколони отпред и отзад 

 Извод за 12V в багажното отделение 

 Подготовка за автотелефон (Hand Free Set) 

 Предни и задни електрически стъкла 

 Ел.отопляеми странични огледала 

 Централно заключване с дистанционно управление 

 Климатроник двузонален 

 Регулируем във височина и дълбочина волан 

 Сервоуправление на волана с промяна на усилието в зависимост от скоростта 

 Имобилайзер 

 Алармена система  - фабрична 

 Старт-стоп функция на двигателя 

 Антиблокираща система с електронно разпределение на спирачното усилие 

 Електронна система за контрол на сцеплението 
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 Електронна програма за контрол на стабилността 

 Спирачен асистент 

 Асистент при потегляне по наклон 

 Датчик за контрол на налягането в гумите 

 Въздушни възглавници за водача и предния пътник, за мястото до водача с 

възможност за деактивиране 

 Странични въздушни възглавници, отпред 

 Въздушни възглавници тип „Завеси” за всички места 

 Въздушна възглавница за коленете на водача 

 Триточкови регулируеми колани за предните и външни задни седалки 

 Триточков колан за средната задна седалка 

 Предни и задни подглавници 

 Стандартно резервно колело, стоманено, инструменти и крик 

 Цвят – бял или сив 

 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

 Гаранция на автомобила от минимум 5 години или 120 000 км., което от двете 

събития настъпи първо. 

 Минимум 12 години гаранция против перфорация на каросерията от ръжда. 

 Минимум 3 години гаранция на лаковото покритие. 

 

ДРУГИ ИЗИСВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

  

 Всички автомобили трябва да са от една марка и модел, да са с еднакви минимални 

изискуеми параметри и да са с идентично оборудване. 

 Всички автомобили следва да са произведени не по-рано от 2018 г.  

 Всеки от доставяните автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 

2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за 

регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за 

експлоатация на български език. 

 Автомобилите следва да бъдат с доказан произход и да бъдат придружени с 

декларация за произход и сертификат за съответствие; 

 Участникът следва да бъде оторизиран от производителя или от негов официален 

представител на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за 

представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или 

всички продукти на производителя. 

 Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя и/или официален 

негов представител на предлаганото ново моторно превозно средство сервизни 

центрове за тяхното гаранционно обслужване. 
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 Участникът трябва в техническото си предложение да представи брошура с 

техническите данни на предлагания автомобил, заверена с „вярно с оригинала“  и/или 

линк с тази информация. 

 Избраният изпълнител трябва да извърши първоначална регистрация в КАТ и 

представи на Възложителя голям и малък талон на автомобила, както и талон за 

преминат ГТП. 

Забележка: Застраховката ГО на автомобилите ще се извърши от Възложителя със 
застрахователя, с който Възложителя има сключен договор. 

 

 Автомобилите трябва да бъдат окомплектовани с резервна гума, крик, ключ за 

джантите, аптечка, пожарогасител, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна 

жилетка; 

 Автомобилите трябва да бъдат доставени заредени с всички необходими за 

експлоатацията му течности и материали, и минимум 10 литра гориво в резервоара. 

 При приемане на доставката участникът избран за изпълнител следва да проведе 

приемателни тестове на доставените нови моторни превозни средства съвместно с 

представител/и на възложителя, както и да се провери съответствието им с 

техническата спецификация и техническото предложение, за резултатите от които да 

се състави Приемно — предавателен протокол, който да се подпише от двете страни. 

 

Обособена позиция 2 – Доставка на 2 (два) броя нови автомобили с повишена проходимост. 

Клас  М1, Седан    

Брой места 4 + 1 

Врати, броя 4 

ДВИГАТЕЛ: четирицилиндров, дизел с директно впръскване на горивото 

 Двигател: турбодизел с Common-Rail или еквивалентно 

 Работен обем: минимум 1800 куб.см. 

 Мощност: минимум 140 кВт 

 Автоматична скоростна кутия  

 Вместимост на резервоара (л):  минимум 60 

      Разход на гориво: 

 Комбиниран или смесен цикъл на движение (л/100 км) : максимум 5.5 

 Емисии СО2 – максимум 137 гр./км 
 Стандарт за отработени газове: ЕURO 6+ или еквивалентно/и 

      Размери: 

 Междуосие (мм): минимум 2770 

 Пътен просвет (мм): минимум 140 

 Обем на багажното отделение (л.): минимум 560 

      Маса: 

 Полезен товар (кг): минимум 650 

      Задвижване и управление: 

 4x4  

      Окачване: 

 Предно – Независимо  
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 Задно –  Независимо 

      Спирачна система: 

 Предни – Вентилирани дискови 

 Задни –  Дискови 

    

БЕЗОПАСНОСТ: 

 Електронна система за контрол на стабилността или еквивалентно 

 Антиблокираща система с ел. разпределение на спирачното усилие 

 Спирачен асистент  

 Електронна система за контрол на сцеплението или еквивалентно  

 Асистент при потегляне по наклон 

 Паркинг сензори, отпред и отзад 

 Автоматично включване на аварийните светлини при аварийно спиране 

 Триточкови предпазни колани за предните и задни места 

 Предни въздушни възглавници за шофьора и пътника до него, на мястото до водача с 

възможност за деактивиране 

 Предни и задни странични въздушни възглавници 

 Въздушни възглавници тип “Завеси” отпред и отзад (за всички места) 

 Въздушна възглавница за коленете на водача 

 Дневни светлини 

 Подглавници предни и задни, предните регулируеми по височина и дължина 

 Датчик за контрол на налягането в гумите 

 Предупредителен сигнал при непоставени предни колани 

 

ОБОРУДВАНЕ: 

 Алуминиеви 17” колела 

 Стандартно резервно колело, крик и инструменти 

 Автоматична климатична инсталация – двузонална 

 Навигационна система – фабрична 

 Подготовка за автотелефон (Hand Free Set) 

 Централно заключване с дистанционно управление 

 Старт-стоп функция на двигателя 

 Имобилайзер 

 Алармена система - фабрична 

 Регулируем волан в дълбочина и височина 

 Сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта  

 LED предни фарове за къси и дълги светлини или еквивалентни 

 Задни светлини с LED технология или еквивалентни 

 Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой 

 Регулиране на седалката на водача и пътника до него по височина 

 Асиметрично делима задна облегалка 

 Преден и заден подлакътник 

 Радио-CD MP3-плейър с говорители отпред и отзад - фабричен 

 Слот за SD карта памет и вход за външни аудиоизточници AUX IN 



 

 
 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  

BG05M9OP001-3.016 

 

 

 

 

 Сензор за дъжд 

 Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане 

 Предни и задни стъкла с електрическо управление 

 Електрически и отопляеми странични огледала 

 Автоматични затъмняване на външното огледало от страната на водача 

 Извод за 12V в купето на автомобила и в багажника 

 Цвят - металик 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

 Гаранция на автомобила от минимум 60 (шестдесет месеца) или 120 000 км, което от 

двете събития настъпи първо, при условията на заводската гаранция.. 

 Антикорозионна защита – минимум 12 години гаранция против перфорация на 

каросерията от ръжда. 

 Минимум 3 години гаранция на лаковото покритие. 

 

ДРУГИ ИЗИСВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

  

 Автомобилът следва да е произведен не по-рано от 2018 г.  

 Автомобили следва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за 

движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, 

светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му 

документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на 

български език. 

 Автомобилът следва да бъдат с доказан произход и да бъдат придружени с декларация 

за произход и сертификат за съответствие. 

 Участникът следва да бъде оторизиран от производителя или от негов официален 

представител на ново моторно превозно средство, удостоверяващ права за 

представителство и търговия на предлаганото ново моторно превозно средство или 

всички продукти на производителя. 

 Участникът следва да разполага с оторизирани от производителя и/или официален 

негов представител на предлаганото ново моторно превозно средство сервизни 

центрове за тяхното гаранционно обслужване. 

 Участникът трябва в техническото си предложение да представи брошура с 

техническите данни на предлагания автомобил, заверена с „вярно с оригинала“  и/или 

линк с тази информация.  

 Избраният изпълнител трябва да извърши първоначална регистрация в КАТ и 

представи на Възложителя голям и малък талон на автомобила, както и талон за 

преминат ГТП. 

Забележка: Застраховката ГО на автомобила  ще се извърши от Възложителя със 
застрахователя, с който Възложителя има сключен договор. 

 

 Автомобилът трябва да бъдат окомплектован с резервна гума, крик, ключ за 

джантите, аптечка, пожарогасител, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна 

жилетка; 



 

 
 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

ОП РЧР 2014-2020 ПРОЕКТ  

BG05M9OP001-3.016 

 

 

 

 

 Автомобилът трябва да бъде доставен зареден с всички необходими за 

експлоатацията му течности и материали, и минимум 10 литра гориво в резервоара. 

 При приемане на доставката участникът избран за изпълнител следва да проведе 

приемателни тестове на доставеното ново моторно превозно средство съвместно с 

представител/и на възложителя, както и да се провери съответствието му с 

техническата спецификация и техническото предложение, за резултатите от които да 

се състави Приемно-предавателен протокол, който да се подпише от двете страни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


