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                                                  ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ 
            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ВРАЦА 
Враца 3000, ул."Илия Кръстеняков" № 2, тел.: 092 665701, факс: 092 660216, e-mail: drvratza@abv.bg 

 

 
 
Утвърдил: 
Петя Генчовска 
ИД Директор ТД ДР Враца 
 
 
                                    ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за 
 
 „Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на автомобилите, 
стопанисвани от ТД „Държавен резерв” град Враца – Рено Меган, Пежо 206 и 
Пежо Боксер “. 
  
 
I. Техническо задание: 
 1. Услугите предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на 
служебните автомобили стопанисвани от ТД ДР - Враца, включително доставка на 
резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. 
Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване, 
което ще се извършва след писмена заявка на Възложителя. Обемът на обслужванията 
и ремонтите ще се конкретизират за всеки отделен случай, чрез подаване на писмена 
заявка от оторизирани от Възложителя лица в рамките на разчетените финансови 
средства. 
2. Участниците следва да притежават оборудване с машини и технически съоръжения, 
позволяващи извършването на текущ ремонт и цялостно поддържане в изправност на 
- Рено „Меган” 1.9HDI, година на производство 2005 г. - 1 бр.; 
- Пежо "206"1.9D, година на приозводство 1999 г. - 1бр. 
- Пежо Боксер, година на производство 1998 г. – 1 бр. 
  Да притежава разрешително за извършване на такъв вид дейности и услуги на 
територията гр. Враца. 
3. Влаганите резервни части, материали и консумативи да притежават необходимите 
документи за произход, гаранция и качество, като гаранционният срок, който се 
предоставя на Възложителя е не по-малък от посочения в гаранционната карта за 
влаганите резервни части, материали и консумативи; 
4. При извършване на ремонтната дейност да се спазват предписанията на 
производителя на съответната марка и модел автомобил; 
5. Изпълнителят предоставя гаранционен срок за извършените ремонтни работи с 
Приемателно-предавателния протокол за предаване на автомобила след извършения 
ремонт; 
6. В случай на наличие на дефекти във вложените части, избраният изпълнител се 
задължава да подмени изцяло със свои средства и за своя сметка всички, съдържащи 
дефекти части, в срок до 14 (четиринадесет) дни от уведомяването му; 
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7. Техническото обслужване и ремонтът на леки автомобили, стопанисвани от ТД 
„Държавен резерв“ гр.Враца ще се извършват само в сервизите, посочени в офертата на 
избрания за 
Изпълнител участник; 
 
II. Количествена сметка: 
    1.Общата стойност на поръчката е приблизително 2 083, 00 лв.без ДДС до 
31.12.2015г. 
За изпълнение на поръчката изпълнителят следва да разполага с необходимата за 
това техника и екип от специалисти. 
    2. Плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в срок до 10 (десет) дни 
след представяне  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура и приемателно-предавателен 
протокол за предаване на автомобила, по банков път, по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с платежно нареждане, в български лева. 
 
 
 
 
 
 


