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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
За участие в процедура чрез събиране на оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП 

 
 

С предмет: „Доставка на един брой употребяван автомобил с висока проходимост 

(тип Джип) за нуждите  на  ТП ДЛС Шерба за 2019г. , съгласно техническа 

спецификация“ 
 

Техническа спецификация на доставката: 

           Минимални изисквания на Възложителя към техническите парамeтри, на 

които следва да отговаря употребяван автомобил (тип Джип) с висока 

проходимост: 

1.Технически данни 

1.1.Дата на производство – не по- рано от месец юни 1992 година 

1.2.Двигател - работен обем:  до 3000 см3 ;  бензинов 

1.3.Горивна система – пълна инжекция 

1.4.Скоростна кутия: 4 степенна автоматична 

1.5.Максимална мощност:  до 125 кW  вкл. 

1.6.Категория:  къса база, висока проходимост 
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1.7.Гориво: Бензин 

1.8.Екологична норма: Евро 1 или еквивалент 

1.9.Разход на гориво-комбиниран: до 18,0 л/100км вкл. 

1.10. Просвет: до 220 мм. вкл 

1.11.Брой врати: 3 бр. 

1.12.Брой места: 5 бр. 

1.13..Четири двигателни колела (4х4) 

2.Особености 

2.1.Бързи и бавни скорости 

2.2. Автоматичен контрол на стабилността 

2.3.. Блокаж на диференциала 

2.4.Система за защита от пробуксуване 

2.5.Система за подпомагане на спирането 

2.6. Тип окачване отпред - пружина 

2.7. Тип окачване отзад - пружина 

2.8.ABS, предни дискови и задни барабанни спирачки 

2.9.Електрическо разпределяне на спирачното усилие 

2.10.Имобилайзер 

2.11.Аудио система 

2.12.Kлиматична система 

2.13.Сервоусилване на волана 

2.14.Централно заключване  

2.15. Електрически стъкла 

2.16.Електрически огледала 

2.17.Халогенни фарове  

2.18.Светлини за мъгла  

2.19.Цвят металик 

2.20.Алармена система 

2.21..Ролбари 

2.22.Кожен салон 



2.23.Подгряване на седалките 

2.24.Тип купе- с електрически люк 

2.25.Теглич 

 

ВАЖНО!!! 

      На основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от ЗОП навсякъде , където в 

документацията се посочват стандарти , спецификации, технически одобрения 

или оценки или конкретен модел, източник или специфичен процес, или 

търговска марка, патент или производство, които характеризират продуктите, 

същите следва да се четат и разбират „или еквивалентни“ . Еквивалентността се 

доказва по реда на чл.50 и чл.52 от ЗОП. 

 
 

Изготвил:...........подписано и заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД............. 

(инж.Слави Златинов- зам.директор) 

 


