




(2.4) IIocoY.Jemne B HaCTO.HI.1{0:51 ,z::t;oroBop u;eHM ca KpaHHM M OCTaBaT 
HenpoMeHeHM 3a cpoKa Ha ,n;eMCTBMeTO MY, OCBeH B crry-qaMTe no Y.JJI.18.1 OT 
,z::t;oroBopa. 

qJieu 3. Ha�uu ua nJia:m;aue 

(3 .1) IIrra:w;aHM.HTa ce M3BopnrnaT B 61,nrapcKM rreBa, c nrraTe)KHO Hape)K,n;aHe 
no crre,n;HaTa 6aHKOBa cMeTKa, nocoY.JeHa OT J,fan1>JIHMTeAA: IBAN 
BG87FINV9l502017079610, ,,IIopBa MHBeCTMD;MOHHa 6aHKa" A,z::t; 

lbnoJIHMTeJI.HT e )];JI1,)KeH ,n;a yBe)];OM.HBa nMCMeHO Bn3JIO)KMTeJI.H 3a BCMY.JKM 
nocrre,n;BaIII;M npoMeHM Ha 6aHKOBaTa MY CMeTKa B cpoK ,n;o 3 (TpM) )];HM, Cl.JMTaHO OT 
MOMeHTa Ha npOM.HHaTa. B crry-qaii -qe H3noJIHMTeJI.HT He yBe,n;OMM Bn3JIO)KMTeJI.H B 
T03M cpoK, Cl.JMTa ce, Y.Je nrra:w;aHM.HTa no nocoY.JeHaTa B HaCTO.HII.J;M.H Y.JJieH 6aHKOBa 
CMeTKa ca Ha,n;Jie)KHO M3BopIIIeHM. 

(3.2) IIrra:w;aHeTo Ha u;eHaTa no aJIMHe.H (2.1) OT HaCTO.HII.J;M.H ,z::t;oroBop ce 
M3BopIIIBa, KaKTO crre,n;Ba: 

(3.2.1.) Bn3JIO)KMTeJI5IT 3anrra:w;a aBaHCOBO 100% (c ,n;yMM: CTO npou;eHTa) OT 
u;eHaTa no aJIMHe.H (2.1) B pa3Mep Ha 321000.00 rreBa (c ,n;yMM: TpMcTa ,n;Ba,n;eceT M 
e,n;Ha XMJI.H,n;M rreBa) 6e3 ,z::t;,z::t;C MJIM 385200.00 (c dyMu: TpMcTa oceM,n;eceT M neT 
XMJI.H)];M M ,n;BecTa rreBa) c BKJIIOY.JeH MC, B cpoK ,n;o 10 (,n;eceT) ,n;HM OT no,n;nMcBaHe 
Ha HaCTO.HII.J;M.H ,z::t;oroBop M npe,n;ocTaB.HHe OT H3noJIHMTeJI.H Ha Bn3JIO)KMTeJI.H Ha 
<paKTypa, KaKTO M rapaHD;M.H, o6e3neY.JaBa:w;a aBaHCOBOTO nrra:w;aHe B pa3Mepa Ha 
aBaHCOBOTO nrra:w;aHe MJIM cyMaTa OT 385200.00 rreBa (c dyMu: TpMCTa oceM,n;eceT M 
neT XMJI5I)];M M )];BeCTa JieBa ), B e,n;Ha OT <pOpMMTe nOCOY.JeHM B Y.JJieH 10 OT )];orOBOpa 
- 6aHKOBa rapaHu;M.H. rapaHQM.HTa 06e3ne1.JaBa:w;a aBaHcoBoTo nrra:w;aHe ce
OCB060)K)];aBa B cpoK ,n;o 40 (Y.JeTMpM,n;eceT) )];HM crre,n; Bpo:w;aHe MJIM ycBO.HBaHe Ha
aBaHca. ABaHCoT ce CY.JMTa 3a ycBoeH crre,n; no,n;nMcBaHe Ha IIpMeMo-npe,n;aBaTerrmrn
npOTOKOJI no aJIMHe.H (5.3), pecneKTMBHO no aJIMHe.H (5.5) OT HaCTO.HIIJ;M.H ,z::t;oroBop.

(3 .3) 3a ,n;aTa Ha nrraru;aHeTo, ce CY.JMTa ,n;aTaTa Ha 3aBepHBaHe Ha 6aHKOBaTa 
CMeTKa Ha H3noJIHMTeJI51 Coe CoOTBeTHaTa )];1,JI)KMMa cyMa. 

III. CPOKOBE. MJICTO H YCJIOBIDI HA ,II;OCTABKA.

IIPEMHHABAHE HA COJiCTBEHOCTTA H PHCKA

qJieH 4.CpOI�OBe u MHCTO ua ,Ll;OCTaBKa 

( 4.1) HacTO.HIIJ;M.HT ,z::t;oroBop BJIM3a B CMJia OT ,n;aTaTa Ha HeroBOTO CKJIIOY.JBaHe. 
CpoKoT Ha HaCT05IIIJ;M51 ,z::t;oroBop M3TMY.Ja crre,n; M3TMY.JaHeTO Ha rapaHD;MOHHM.H cpoK 
Ha MMKpo6ycMTe, npe,n;MeT Ha ,z::t;oroBopa, noco"CJeH B aJIMHe.H ( 4.3) M 
y,n;oBJieTBOp51BaHeTO Ha BCMY.JKM npeTeHu;MM Ha Bn3JIO)KMTeJI.H, CBop3aHM C 
rapaHD;MOHHaTa OTrOBOpHOCT Ha H3noJIHMTeJI.H. 

( 4.2) CpoKoT 3a )];OCTaBKaTa Ha MMKpo6ycMTe e ,n;o 120 ( CTO M ,n;Ba,n;eceT) 
KaJieH,n;apHM )];HM ( C'brJiaCHO npe,n;JIO)KeHMeTO Ha H3noJIHMTeJI51, HO He noBeY.Je OT 
120 ( CTO M ,n;Ba,n;eceT) KaJieH,n;apHM )];HM), Cl.JMTaHo OT ,n;aTaTa Ha no,n;nMcBaHe Ha 
HacTo.Hru;M.H ,z::t;oroBop. 































I. Технически спецификации:

1.Технически характеристики

Наименование Минимални изисквания 

Микробус 
фабрично оборудван (заводски), нов, 

неупотребяван 

Брой места 

1 за водача и 1 за пътника до него 

 пътнически салон с 2 места на първи ред и 2 или 3 

места на втори ред 

Вид на двигателя бензин / дизел 

Екологична норма Euro 6 

Обем на двигателя не по-малко от 1 900 см3 

Мощност не по-малка от 110 kW (150 ph) 

Брой цилиндри не по-малко от 4 

Скоростна кутия  6 степенна + задна 

Спирачки предни и задни дискови 

Задвижване на всички колела 

Окачване предно и задно независимо 

Управление ляв волан със сервоусилване на управлението 

Разход на гориво по 

комбиниран цикъл на 

движение 

максимум 9 л/100 км. 

Вместимост на 

резервоара 
минимум 55 литра 

Обща дължина на 

микробуса 
минимум 5 300 мм 

Широчина на 

микробуса без 

страничните огледала 

минимум 1 900 мм 

Междуосие минимум 3 400 мм 

Обща височина минимум 1 850 мм 

Цвят син 

Гаранционен срок не по-малък от 5 години 

Гаранционен срок на 

антикорозионното 

покритие 

минимум 10 години 

Сервизна база 

Участникът да декларира, че ще извършва 

гаранционното (сервизното) обслужване, както и 

обслужването в случай на рекламации, в сервизи 

на територията на Република България, като към 

момента на сключване на договора ще представи 



списък на сервизите с посочване на адрес, телефон 

и лице за контакт.    

Пътна помощ 
денонощна, безплатна за цялата страна през време 

на гаранционния срок 

Място за доставка гр. София, склад на Изпълнителя 

Колела минимум 16 цола 

Резервно колело пълноразмерно 

Минимално оборудване 

и допълнителни 

изисквания 

сгъваема работна маса, разположена между първия 

и втория ред места в пътническия салон; 

изводи 12 V в пътническия салон и в багажното 

отделение; 

стъкла в пътническия салон да са затъмнени 

минимум 60 %; 

не по-малко от 2 броя въздушни възглавници, като 

за шофьора и пътника до него са задължителни; 

на всички места триточкови предпазни колани; 

климатична и отоплителна системи в кабината на 

водача и пътническия салон; 

електроуправляеми и отопляеми странични 

огледала; 

предни електрически стъкла; 

нагревател на  задното стъкло; 

регулиране по дължина и височина предна 

седалка; 

антиблокираща система на спирачките; 

електронно разпределение на спирачното усилие; 

система за контрол на стабилността; 

централно заключване с дистанционно 

управление; 

допълнително (автономно) заключване на 

багажното отделение; 

алармена система против кражба; 

имобилайзер; 

радио СD-МР3 

Микробусите да се доставят: 

а) оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно чл. 139, ал. 2 от 

Закона за движение по пътищата); 

б) с извършен предпродажбен сервиз; 

в) заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и 

материали; 



г) с необходимите за регистрацията им документи; 

д) с гаранционна и сервизна книжка; 

е) с инструкция за експлоатация на български език. 

2. Гаранционно (сервизно) обслужване и поддръжка.

2.1. Срок за гаранционно (сервизно обслужване) на микробусите: 

да е не по-малък от 5 (пет) години. Участник, предложил по-малък срок 

за гаранционно (сервизно) обслужване, се отстранява от участие. 

2.2. Гаранционен срок на антикорозионното покритие на 

микробусите: да е минимум 10 (десет) години. Участник, предложил 

по-малък гаранционен срок за антикорозионното покритие на 

микробусите, се отстранява от участие. 

2.3.  Условия за Гаранционна отговорност. 

2.3.1.  Изпълнителят да гарантира пълната функционална 

годност на доставените микробуси, съгласно тяхното предназначение и 

техническото задание. 

2.3.2. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят да 

отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или 

несъответствия на микробусите, съответно подменя дефектирали части 

и/или компоненти с нови. 

2.3.3. Рекламационното съобщение на Възложителя може да 

бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена 

поща. Изпълнителят трябва да осигури преглед на микробуса от свои 

квалифицирани представители в срок от 3 (три) дни от получаване на 

рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на 

микробуса от квалифицирани представители на Изпълнителя да се 

съставя констативен протокол за вида на повредата и/или 

Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в 

два еднообразни екземпляра. 

2.3.4. Изпълнителят да отстранява настъпила повреда и/или 

Несъответствие в срок от пет дни или по-кратък, считано от датата на 

констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила 

повреда и/или несъответствие в срок от 10 (десет) дни, Изпълнителят 

да осигурява на Възложителя оборотен микробус от същия или 

подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или 

Несъответствие, като гаранционният срок на микробусите, в процес на 

поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването 

на повредата. 

2.4. Гаранционно (сервизно) обслужване. 

2.4.1. Изпълнителят да осигури на Възложителя гаранционно 

(сервизно) обслужване на микробусите в гаранционния срок. 

2.4.2. Изпълнителят да извършва с предимство сервизно 

обслужване на микробусите на Възложителя по време на целия 



гаранционен период, в срок не по-късно от три работни дни от 

постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. 

2.4.3. Гаранционното обслужване да се осъществява в сервизи 

на територията на Република България, посочени от Изпълнителя в 

приложение към договора. 

2.4.4. Гаранционното обслужване да обхваща всички системи, 

агрегати, възли и детайли на микробуса, съгласно изискванията на 

производителя по сервизна книжка, с изключение на консумативите по 

микробуса, касаеща гаранционната отговорност на производителя. 

2.4.5. Под гаранционно (сервизно) обслужване да се има 

предвид изискуемата периодична поддръжка на микробуса (различна 

от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време 

на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която следва да 

е налице за да важи гаранционната отговорност на производителя. 

2.4.6. Възложителят да може да прави рекламации пред 

Изпълнителя за констатирани явни недостатъци, повреди, липси или 

появили се скрити недостатъци на доставените микробуси, като иска 

отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя чрез 

ремонт/замяна на повредената част в съответния сервиз. 

2.4.7. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят да 

предприеме незабавни действия по предявената рекламация, да 

отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията 

за качество на доставените микробуси и няма право да отказва 

приемането на микробус в посочените от изпълнителя сервизи. 






















