Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с
предмет:
„Доставка на 1 бр. изцяло електрически автомобил за нуждите на
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства”
Превозното средство, обект на обществената поръчка трябва да отговаря
на следните минимални изисквания на Възложителя:
Технически характеристики на автомобила:
1. Общи изисквания:
1.1. Автомобилът да е фабрично нов, неупотребяван, произведен не порано от 2020 г.;
1.2. Автомобилът да отговаря на технически стандарти в ЕС или
еквиваленти.
2. Технически характеристики:
2.1. Задължителни
Таблица № 1

Технически характеристики
Категория превозно средство
Каросерия
Брой места

Минимални изисквания на
Възложителя
М1
Тип SUV
4+1

Брой врати
Ляв волан
Цвят
Двигател
Задвижване
Тип батерия
Капацитет на батерията
Пробег при еднократно пълно зареждане с
ел. ток на батерията, в километри, при
комбиниран цикъл (по WLTP)
Максимална скорост
Емисии СО2
Дължина
Ширина
Височина
Междуосие
Пътен просвет
Обем на багажника (VDA)
Окомлектовка

Кабел за зареждане от контактната мрежа
и от зарядна станция
Ел. зареждане

Гуми размер
Салон
Борд компютър
LED светлини
Режим за използване на енергията от спиране
Климатроник
Защита от пренапрежение и
дефектнотокова защита
Гаранционен срок на автомобила

4+1
да
металик – черен
Изцяло електрически
4х2
Литиева батерия
минимум 58 kWh
минимум 350 км
не по-малко от 80 км/ч
0
минимум 4500 мм
минимум 1750 мм
минимум 1550 мм
минимум 2500 мм
минимум 155 мм
минимум 320 л.
Според европейските
изисквания и чл. 139, ал. 2
от Закона за движение по
пътищата
Кабел/и за зареждане от
контактната мрежа и от
зарядна станция с накрайник
"Тип-2/3"
Стандартен контакт 220V и
обществени
зарядни станции
Бордово зарядно устройство
АС (min 10
KW)и DC зареждане (min 50
KW)
минимум 19 цола
кожен или екологичен
да
да
да
да, двузонов
да
минимум 5 години или
100 000 км. пробег

Гаранционен срок на батерията
Гаранционен срок на антикорозионното
покритие
Въздушни възглавници за водача и пътника до
него и странични въздушни възглавници за
предните две места
Триточкови предпазни колани отпред и отзад
Система следене на трафика
Система за следене налягането в гумите
Сензор за светлини и дъжд

минимум 5 години
минимум 10 години
да
да
да
да
да

2.2. Допълнителни
Участникът трябва да е производител/оторизиран представител на
предлаганата марка превозно средство.
Автомобилът трябва да е включен в производствената листа на
производителя към момента на сключване на договора, да не е използван преди
това, да е без фабрични и транспортни дефекти.
Към

техническото

предложение

участникът

следва да

приложи

документи, доказващи съответствието със заложените в техническата
спецификация технически характеристики и предложения от участника пробег
при еднократно пълно зареждане с ел. ток на батерията, в километри, при
комбиниран цикъл“ (по WLTP). За такива документи се приемат например –
официални брошури, технически проспекти/ръководства за експлоатация,
включително налични в официалния сайт на производителя, писма, декларации
от производителя и др, съдържащи детайлна техническа информация за
предлагания автомобил. Ако приложените документи са на чужд език, същите
се представят и в превод на български език.
Допълнителни предложения са допустими, стига те да не са в
противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя
характеристики.
При извършване на доставката изпълнителят по договора предоставя
техническа документация на български език, която включва информация
относно:

технически

данни

и

характеристики

за

установяване

на

съответствието със заложените технически спецификации и предложените
параметри в предложението (с превод на български език, ако са на чужд език),
ръководства
експлоатация,

(инструкции)
мерки

за

за

експлоатация,

безопасност,

процедури

установяване на

за

нормална

неизправности;

техническото обслужване, периодични проверки, почистване и хигиенни
инструкции.
3. Гаранционен срок:
Изпълнителят трябва да осигури гаранционно (сервизно) обслужване на
доставения автомобил, за предложената от участника в техническото му
предложение гаранция, която не може да бъде по-малка от изисканата от
Възложителя.
В срока на гаранцията, изпълнителят отстранява за своя сметка
настъпилите повреди, които се покриват от гаранцията на производителя
съгласно сервизна/гаранционна книжка, чрез извършване на необходимите
ремонти.
Срокът за отстраняване на техническата неизправност в срока на
гаранцията е до 7 (седем) календарни дни, считано от датата на
констатирането. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда
и/или несъответствие в срок от 7 (седем) дни, изпълнителят осигурява на
възложителя

оборотен

автомобил

от

същия

или

подобен

клас,

до пълното отстраняване на повреда и/или несъответствие, като гаранционният
срок на автомобила и/или на батерията, в процес на поправяне, се удължава със
срока през който е траело отстраняването на повредата.
Изпълнителят е отговорен за качественото и своевременно отстраняване
на възникналите повреди. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране
на правилната работа на автомобила пред представител на възложителя,
удостоверено с двустранен констативен протокол.

Разходите за вложени консумативи (масла, филтри, ремъци, крушки,
чистачки, спирачни дискове, спирачни плочки и други) при извършване на
гаранционна поддръжка са за сметка на възложителя.
При извършване на гаранционно отстраняване на дефект, разходите за
труд и резервни части са за сметка на изпълнителя.
Гаранционен ремонт следва да се извършва в оторизиран сервиз, като
при

поискване

от

възложителя,

изпълнителят предоставя

списък

на

оторизираните сервизи с посочване на адрес, телефон и лице за контакт.
4. Срок за изпълнение на доставката:
До 30 (тридесет) календарни дни от датата на влизане в сила на договора.
В случай, че участник предложи срок за доставка по-дълъг от 30
(тридесет) календарни дни, същият се отстранява от участие, поради
несъответствие с изискванията на възложителя.
При доставката, автомобилът следва да бъде оборудван, съгласно чл. 139,
ал. 2 от Закона за движение по пътищата (обезопасителен триъгълник, аптечка,
пожарогасител, светлоотразителна жилетка) и да е с извършен предпродажбен
сервиз (зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и
материали, с необходимите за регистрацията му документи, гаранционна,
сервизна книжка, както и застраховка „Гражданска отговорност“ със срок на
застрахователното покритие, равен на минимално допустимия съгласно
Кодекса на застраховането и начало на застрахователното покритие от деня на
сключване на договора);
Доставеният автомобил следва да се регистрира по ЗДвП и Наредба № I45 от 24 март 2000 г. от името на Възложителя за сметка на Изпълнителя.

Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните
изисквания на Възложителя. Участници с оферти по-ниски от горепосочените

минимални технически характеристики и изисквания на поръчката, ще бъдат
отстранени от участие.

