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           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

Образец № 2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от ………………… (наименование на участника)…………………………………………… 

ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление: ………………………. 

представляван от ……………………………………………………………………………….. 

Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично 

състезание с предмет „Доставка на 1 брой  пътнически микробус /нов/ за нуждите 

на РЗИ-Благоевград“ в изпълнение на Работен пакет 3, Дейност Д.3.1.1. по проект 

“Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони”  (Health Care Centre), финансиран по 

Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 

съгласно договор № B2.9а.07 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание съгласно обявление № ……………, Ви представяме нашата оферта 

и предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с техническата спецификация. 

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. 

Предлагаме да доставим 1 брой пътнически микробус нов марка ..............................., 

модел ..........................................., със следните характеристики: 

1. Общи изисквания:

№ Минимални изисквания на 

Възложителя 

Предложение на участника 

1. 1.1. Пътническият микробус да е  

нов, неупотребяван, 

произведен не по-рано от 2017 

г.  и да отговаря на 

изискванията на Закона за 

движение по пътищата и 

Правилника за неговото 

приложение. 

2. 1.2. Пътнически микробус да е 

хомологизиран за движение в Р 

България 
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2. Основни технически характеристики

Технически характеристики и 

изисквания на Възложителя 

Технически характеристики на 

предлаганото превозно средство 

от участника 

1.3. Шаси: 

1.3.1. Самоносеща метална конструкция. 

1.3.1.1. Максимална височина /измерена 

при нетна маса на автомобила, без антената/ 

по-малко от 3.00м. 

1.3.1.2. Максимална дължина до 5.50 m. 

1.3.1.3. Максимална ширина до 2.70 m. 

1.3.2. Пътнически микробус с 8+1 места, в 

което могат да се транспортират 

пътници.  

1.3.3.  Пълен достъп до пътническия салон 

поне от две места: 

1.3.3.1. От дясната страна през плъзгаща се 

врата;  

1.3.3.2. От задната страна ; 

1.3.4. На покрива да се предвиди възможност 

за инсталиране на  автомобилна 

антена. 

1.3.5. Анти-корозионно покритие, което да 

гарантира защита на купето от 

корозия минимум 6 години 

1.3.5.1. Долната повърхност на бронята 

трябва да бъде защитена чрез пластмасови 

предпазители. 

1.3.6. Основен цвят  - без ограничения. 

1.3.6.1. Допълнителен цвят: не. 
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 1.4 Купе: 

 1.4.1. Разположение на седалките в 

автомобила: 2+1 седалки на първи ред 

(шофьор и двама пътници);  3 седалки за 

пътници на втори ред; 3 седалки за пътници 

на трети ред. Седалките са снабдени с 

инерционни осигурителни колани със 

система за предварително натягане с три 

точки на закрепване /две точки на 

закрепване за седалката в средата – без 

инерционен механизъм/. Одобреното от 

производителя на базовия модел автомобил 

ергономично пространство в пътническия 

салон и регулиране на седалката не трябва 

да се намаляват. 

1.4.2. Предпазна въздушна възглавница за 

шофьора и пътниците до него на предните 

две седалки 

1.4.3. Пожарогасител сух тип, над 2.5 кг. 

1.4. 4. Двузонен климатроник. 

1.4.5. Система за навигация с актуални карти 

на Р България и Европа. 

1.4.6. Система за GPS контрол, която да 

дава възможност за контрол на автомобила. 

1.4.7. Подготовка за GSM 

1.5. Двигател: 

1.5.1   Икономичен  четиритактов  турбо 

дизел двигател от нов тип 

 Economical four-stroke new type turbo diesel 

engine  

 1.5.2   Минимална мощност – 90 KW. 

1.5.3 Автомобила натоварен до 

позволената брутна маса трябва да 
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може да ускорява от 0км/ч до 80 

км/ч за 35 сек. или по-малко. 

1.5.4 Максимална скорост – не по-малка от 

130 км/ч при пълно натоварване 

1.5.5 Каталитичен конвертор за очистване 

на изгорелите газове 

1.5.6 Да е в нормите на ЕВРО 6 или по-

малко за съдържанието на вредни 

вещества в изгорелите газове. Да 

се представи сертификат. 

1.5.7  Разход на гориво за 100 км при 

смесен цикъл на движение не по-

висок от 10 литра. 

1.6. Резервоар: 

1.6.1 Осигурява достатъчен обем гориво за 

осъществяване на пробег не по малко от 500 

км. с едно зареждане 

1. 7. Охладителна система:

1.7.1 Осигурява нормална и непрекъсната 

работа на двигателя при работно 

натоварване и температура на въздуха от  -

20 до +40 С
о

1.7.2 Осигурява отопление и регулиране на 

температурата и количеството на влизащия 

въздух. 

Кормилно управление: 

1.8. 1.8.1 Разположен от лявата страна на 

колата. 

1.8.2 Сервоусилвател. 

1.8.3 Самоблокиращ се при изваждане на 

контактния ключ с вграден имобилайзер. 
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1.9. Задвижване и скоростна кутия: 

1.9.1. Задвижване 4х4 - Фабрично

производство за модела.  

1.9.2. Механична шестстепенна скоростна 

кутия /6+1 задна скорост/ 

1.9. Гуми: 

1.9.1 Радиални, безкамерни с размер на 

джантите - минимум 16 цола. Точният 

размер да бъде в съответствие със 

спецификацията на производителя за тази 

модификация. 

1.9.2 Резервна гума: 

1.9.3. Идентична на оригиналните гуми. 

Джантата да бъде боядисано в червено. 

1.9.4. Лесно достъпна. 

1.10. Окачване: 

1.10.1 Предно, тип Mack Pherson, с газови 

или комбинирани амортисьори.  

1.10.2 Задно, с маслени или газови 

амортисьори или комбинирани 

амортисьори. 

1.11. Спирачна система: 

1.11.1 Независима двукръгова, със 

сервоусилвател. 

1.11.2 Антиблокираща спирачна система 

ABS; електронна стабилизираща програма 

ESP; спирачен асистент; електронна 

система за разпределение на спирачната 

сила; електронна система за контрол на 

сцеплението; асистент за потегляне по 
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наклон. 

1.11.3 Предни дискови спирачки. Задни 

дискови или барабанни  спирачки. 

1.12. Друга окомплектовка: 

1.12.1. Комплект от 5 бр.  радиални 

безкамерни зимни гуми с джанти./4 + 1 

резервна/

1.12.2. Комплект резервни чистачки. 

1.12.5. Аптечка - според изискванията на 

закона.  

1.12.6. Вериги за сняг за двигателните 

колела. 

1.12.7. Въже за теглене. 

1.12.8. Светлоотразителни триъгълници- 4 

бр. 

1.12.9. Инструменти: 

1.12.10. Набор гаечни ключове /най- малко 

5 бр.- десет размера плюс ключ за 

колелата/, крик, клещи- два вида, три вида 

отвертки.    

1.13. Автомобилът трябва да бъде 

снабден със следната документация на 

български език:  а) наръчник за техническа 

поддръжка;  б) наръчник за експлоатаци;   

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  (Допълнителна техническа информация за предложения автомобил, предоставя се по 

преценка на участника) 

3. Гаранционен срок:

3.1. Гаранционен срок на автомобила  - Гаранцията за доставения автомобил, което 

предлагаме  е  в размер ………………………………………………………….. (не по-

малко от  2 (две) години или 200 000 км, което настъпи първо). 
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Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

3.2. Декларираме, че гаранционното обслужване на автомобила ще  се извършва в 

оторизирани от производителя сервизи на територията на Република България. 

4. Срок за изпълнение на доставката:

4.1. Задължаваме се доставката да бъде извършена в срок до  60 /шестдесет / календарни 

дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от крайната дата за 

изпълнение на проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за 

социално здравеопазване в трансгранични региони” финансиран по Програма 

ИНТЕРРЕГ V-А ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.. 

4.2. Задължаваме се да предадем доставения автомобил с извършена пред продажбена 

подготовка, зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали, с 

необходимите за регистрацията документи, гаранционна и сервизна книжка, както и 

инструкция за експлоатация на български език. 

5. Декларации

5.1. Декларираме, че сме запознати с изискванията за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка и с условията за провеждане на процедурата, посочени в 

обявлението и документацията, и ги приемаме без възражения. 

5.2. Декларираме, че настоящата офертата е валидна в срок до ........ (словом: 

...................................................) месеца от крайния срок за получаване на 

офертите.  

5.3. Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договор и 

приемаме  условията в него. 

5.4.Декларираме, че разполагаме със сервизна мрежа, на територията на 

Р.България, осигуряваща гаранционната поддръжка и сервизно обслужване на 

предлагания автомобил и оборудването. 

Приложения: 

 Валиден сертификат  за съответствие на предлаганата марка и модел с технически

стандарти в ЕС или еквивалентни.

 Документ, удостоверяващ качеството  на производител на предлаганата марка

превозно средство или оторизация, че представлява производителя на

предлаганата марка превозно средство. (заверено копие на сертификат, договор,

оторизационно писмо, пълномощно или друг релевантен документ).

 Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен

документ  с обхват „Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и

авторемонтна дейност“.

 Каталози, снимки и др. по преценка на участника



 от 10.10.2017            Cooperation Programme INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” 
           The Programme is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national 

funds of the countries partcipating in it 

Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” 
Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално 

съфинансирана от участващите държави 

Проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в 
трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. 

Този документ е създаден в рамките на Проект №B2.9а.07 от 10.10.2017 г. "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално 

здравеопазване в трансграничните региони (Health Care Centre)", финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 

2014-2020”, съфинансирана от ЕФРР и национално съфинансирана от участващите държави. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ е на РЗИ – Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на 

участващите държави, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат. 

Подпис: ...................... 

Име и фамилия: ………………………………. 

Длъжност на представляващия участника …………………… 

Дата:……………………. 


