
 

 

Приложение № 2 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на 

поръчка с предмет „Доставка на 2 бр. нови леки автомобили,от които един тип комби и 

един тип хечбек за нуждите на ИА Железопътна администрация“ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - автомобил тип комби – Обособена позиция №1 
 

Купе тип    комби (5 врати) 

Двигател    бензинов минимум 1590 см³  

Скоростна кутия   механична, 6 - степенна плюс задна предавка 

Задвижване    предно предаване 

Максимална мощност  от 120 до 135 к.с. 

Цвят                металик 

CO2 емисии    EURO 5 

Обем на багажното отделение 

при нормално положение на 

седалките                                     минимум 520 л. 

Дължина                минимум 4500 мм.  

Междуосие (колесна база)   минимум 2650 мм.  

 

 

ОБОРУДВАНЕ 

 

Комфорт: 

Климатик 

Предни електрически стъкла 

Електрически външни огледала с подгряване 

Дневни LED светлини  

Фарове за мъгла 

Централен подлакътник отпред с отделение за предмети 

Регулиране по височина седалката на водача 

Индикатор за нивото на течноста на чистачките 

Сенници с вградени огледала за водача и пасажера на предната седалка 

Дисплей на таблото с индикация за дата, час и външна температура 

Оптични фарове 

Бордкомпютър с управление от волана 

Централно заключване с дистанционно управление 

Индикатор за смяна на предавките 

Падащи задни облегалки 6:4 



 

 

Електрически усилвател на волана 

Система за следене на налягането в гумите 

Надлъжни рейки на покрива 

Щора за багажното отделение 

Органайзер под кората на багажното отделение 

 

Сигурност: 

Антиблокираща спирачна система 

Електронна стабилизираща програма 

Фронтални въздушни възглавници за шофьора и предния пътник 

Странични въздушни възглавници за втори ред седалки 

Странични въздушни възглавници тип „Завеса“ 4 бр. 

Алармена инсталация 

Имобилайзер 

Аварийно отключване на вратите при удар 

 

Аудио и комуникации: 

Управление на аудиосистемата от волана; 

RDS радио CD -MP3 с USB и AUX входове за външни източници; 

Фабрична система за разговори по мобилен телефон с гласови команди и управление от 

волана - Bluetooth; 

 

ГАРАНЦИЯ 

Минимум 3 години фабрична гаранция и 100 000 км. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 

До 120 работни дни от датата на сключване на договора на доставката. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ – автомобил тип хечбек – Обособена позиция №2 
 

Купе тип    хечбек (5 врати), 5 места 

Двигател    дизелов, от 1950 см³ до 2049 см³  

Скоростна кутия   механична, 6 - степенна плюс задна предавка 

Задвижване    предно предаване 

Максимална мощност  от 185 до 195 к.с. 

Цвят                металик 

CO2 емисии    EURO 6 

Обем на багажното отделение 

при нормално положение на 

седалките                                     минимум 600 л. 

Дължина                минимум 4800 мм. 

Междуосие (колесна база)   минимум 2800 мм. 



 

 

 

 

ОБОРУДВАНЕ 

 

Комфорт: 

Двузонов климатроник 

Темпомат 

Start-stop система 

Предни и задни електрически стъкла 

Електрически външни огледала с подгряване и автоматично прибиране 

Фарове за мъгла 

Бордкомпютър 

Централно заключване с дистанционно управление 

Електромеханичен усилвател на волана 

Тонирани стъкла с UV филтър 

 

Сигурност: 

Антиблокираща спирачна система 

Електронна стабилизираща програма 

Електромеханична паркинг спирачка 

Сензори за паркиране отзад 

Фронтални въздушни възглавници за шофьора и предния пътник 

Странични въздушни възглавници за шофьора и предния пътник 

Странични въздушни възглавници тип „Завеса“ за всички пътници 

Имобилайзер 

 

Аудио и комуникации: 

Радио с USB и AUX входове за външни източници 

Управление на аудиосистемата от волана 

Блутут система за мобилен телефон 

 

ГАРАНЦИЯ 

Минимум 3 години фабрична гаранция и 100 000 км. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 

До 120 работни дни от датата на сключване на договора на доставката. 

 


