РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.: 02 9057502, факс: 02 9057503
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на обществена поръчка с предмет
„Доставка на 5 броя нови, неупотребявани леки автомобили тип седан за нуждите на
Инспектората към Висшия съдебен съвет”
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Целта на настоящата техническа спецификация е да опише изискванията към
изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на 5 броя нови,
неупотребявани леки автомобили тип седан за нуждите на Инспектората към Висшия
съдебен съвет”.
Предметът на настоящата поръчка включва доставката на 5 броя нови, неупотребявани
леки автомобили тип седан, клас М1, с напълно идентично фабрично оборудване и цвят, от
една и съща марка и модел, произведени не по-рано от 2019 г.
2. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
 Тип купе: седан, серийно изпълнение
 Брой места: 4 + 1
 Брой врати: 4
 Задвижване: предно
 Двигател: бензинов с директно впръскване на горивото и турбокомпресорна
технология или еквивалент
 Мощност по DIN: минимум 110 kW
 Въртящ момент: не по-малко от 220 Nm
 Скоростна кутия: 6 – степенна автоматична
Разход на гориво:
 Комбиниран или смесен цикъл на движение: максимум 8.5 л/100 км
 Стандарт за отработени газове: ЕURO 6
Габаритни размери:
 Дължина: минимум 4870 мм
 Ширина (без огледалата): минимум 1840 мм
 Височина: максимум 1550 мм
 Междуосие: минимум 2830 мм
 Обем на багажното отделение: минимум 450 л
 Цвят: в тъмната гама, металик
Окачване:
 Предно: независимо
 Задно: независимо

Спирачна система:
 Предни дискови спирачки
 Задни дискови спирачки
3. СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ:
 Система против блокиране на колелата
 Система за контрол на стабилността
 Система разпределение на спирачното усилие
 Спирачен асистент/асистент за аварийно спиране
 Система за контрол на сцеплението
 Асистент при потегляне по наклон
 Автоматично включване на аварийните светлини при аварийно спиране
 Датчик за контрол на налягането в гумите
 Високо разположена трета стоп светлина
 Предни въздушни възглавници, с възможност за деактивиране на пътническата
 Странични въздушни възглавници за водача и пътника
 Въздушни възглавници тип завеса за предните и задните места
 Триточкови предпазни колани за предните и задните места
 Предупредителен сигнал при непоставен/и предпазен/ни колан/и
 Централно заключване с дистанционно управление
 Имобилайзер
 Възможност за управление на аудиосистемата от волана
 Възможност за безжична свързаност на телефона през аудиосистемата (Bluetooth
или еквивалент)
 Преден парктроник
 Заден парктроник
4. ФАБРИЧНО ОБОРУДВАНЕ:
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17” алуминиеви джанти с гуми 235/50/R17
Предни фарове ксенон или LED
Дневни LED светлини
Предни и задни фарове за мъгла
Електрически регулируеми странични огледала
Предни и задни електрически странични стъкла
Тонирани стъкла
Затъмнени задни стъкла
Централна конзола на предните седалки с отварящ се подлакътник и поставка за














Централен подлакътник на задната седалка с ниша за вещи и държачи за чаши
Мултифункционален волан, регулируем по височина и дълбочина
Регулиране на предните седалки по дължина и височина
Регулиране на предните седалки в лумбалната област
Автоматични чистачки със сензор за дъжд
Автоматична климатична инсталация – двузонова
Аудио система с вградена навигационна система
USB за възпроизвеждане на аудио съдържание и за зареждане на телефони/таблети
Въздуховоди за задните седалки
Осветление над предните седалки с допълнителни насочени светлини
Автоматично задействане на осветлението в купето при влизане
Ел. изводи за 12V в купето на автомобила
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Електрическо сервоуправление на волана
Бордови компютър
Инструментален панел с цветен дисплей 4” или повече
Насочени светлини за четене на задните седалки
Резервна гума с крик и инструменти за смяна или комплект за ремонт на гуми

5. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:
 Гаранционен срок на автомобила: минимум 60 (шестдесет месеца)
 Гаранционен пробег: минимум 120 000 км, при условията на заводската гаранция.
 Гаранция срещу корозия: минимум 10 години
6. ДОПЪЛНИТЕЛНО ФАБРИЧНО ОБОРУДВАНЕ
(предложено фабрично оборудване, носещо допълнителни точки при оценка на
офертите)













Въздушна възглавница за коленете на водача
Осветяване на пътя в посоката на завиване
Камера за заден ход
Система за автоматично/полуавтоматично самопаркиране
Алуминиеви джанти
Автопилот
Нагреватели в страничните огледала
Нагреватели в предното стъкло
Отопляеми предни седалки
Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане
Автоматични фарове
Автоматично превключване на къси/дълги светлини

Автомобилите следва да бъдат окомплектовани съгласно изискванията на Закона за
движение по пътищата на Република България с авариен комплект, включващ като минимум
авариен триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка и пожарогасител.
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