
          Приложение №2  

УТВЪРЖДАВАМ:  ………..П………. 

РУМЕН ПЕНКОВ 

Директор  на ТД “Държавен резерв” гр.Плевен  

 

Дата:  

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за провеждане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: 

„Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на 

ТД „Държавен резерв“ – гр. Плевен” 

 

На техническо обслужване и ремонт подлежат леки автомобили собственост на  

ТД „Държавен резерв” гр.Плевен,  както следва: 

 

 

№ Марка Модел Рег. № Вид на 

МПС 

Вид гориво Бр. 

места 

Мощ- 

ност 

кW 

1. ВАЗ 21099 ЕН1186АТ лек бензин 4 +1 52 

2. Пежо 306 С8860РХ лек бензин 4 +1 64 

3. ФИАТ ДУКАТО ЕН4911ВТ лек дизел 8+1 64 

4. Дачия  ЛОГАН СВ1958ВТ лек дизел 4+1 66 

 

 

За изпълнение на посочената услуга е необходимо са да извършват проверки и 

диагностика при необходимост, както и цялостна поддръжка на автомобилите в изправност. 

Ремонтните действия да включват отстраняване на възникнали повреди на автомобилите, 

след извършена диагностика и констатация, след дейностите по техническото обслужване 

или по сигнал на възложителя и да включват услугата по демонтаж и монтаж на резервни 

части, материали и консумативи. Влаганите резервни части, материали и консумативи, 

трябва да притежават необходимите документи за произход, гаранция и качество. При  

наличие на дефекти във вложените части е необходимо същите да се подменят изцяло за 

сметка на изпълнителя в 14 дневен срок от уведомяването. 

При извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили 

изпълнителя  да спазва предписанията на производителя на съответната марка и модел 

автомобил. Техническото обслужване и ремонти на леките автомобили да се извършват 

само сервизи подходящи за изпълнение на тази дейност. 

 Профилактиките и леките ремонти да бъдат отстранявани във времеви период до 

48 /четиридесет и осем/ часа от приема на автомобила. При установяване на допълнителна 

повреда/щета на автомобил, приет в сервиза, да уведоми за това възложителя, като се даде 

становище, относно възможността и срока, в който да бъде извършен съответния ремонт. 

 

 

 


