
„Автомагистрали“ ЕАД

ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура 
с предмет:

„Избор на доставчик за закупуване на 10 броя пикапи с високопроходимост за нуждите на 
„Автомагистрали“ ЕАД“

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

„Доставка на автомобили с висока проходимост тип пикап, 4+1 места“

vАвтомобилите да бъдат нови, неупотребявани, нерегистрирани и съгласно техническите 
изисквания на Възложителя, да притежават документ, удостоверяващ произхода, издаден от 
производителя на продукта, когато той е от страна член на Европейския съюз, или издаден от
компетентен орган от страната на производителя, или документ, заверен от Българската 
търговско-промишлена палата.

• Гаранция: минимум 5 години или не по-малко от 200000 /двеста/ км, което от 
събитията настъпи първо по време, след датата посочена в предавателно-
приемателният протокол, подписан при доставката.

• Лице за контакт Иван Иванов на тел.0888978235.

Технически 
характеристики

Минимално изискване
Гарантирано предложение 
на участника

МПС високопроходим автомобил

Тип Пикап

Гориво Дизел

Мощност ДВГ минимум 200 к.с.

Работен обем на 
двигателя

минимум 1900 см³

Задвижване
На всички колела с блокировка на 
заден диференциал

Общ полезен товар Мин 1000 кг



Скоростна кутия Автоматична

Брой предавки Минимум 8

Максимален капацитет на
теглене

3500 кг

Брой места минимум 4+1

Oбща дължина минимум 5200 мм

Обща широчина
минимум 1900 мм /без странични 
огледала/

Междуосие минимум 3000 мм

Просвет минимум 270 мм

Дълбочина на газене Минимум 700 мм

Разход на гориво*
Комбиниран разход – не по-голям 
от 10 л/100 км

Емисии СО2 Максимум 240 г/км

Резервоар (обем) Минимум 80 л

Екологичен стандарт
Минимум EURO VI (или 
еквивалент)

Фабрично оборудване Минимално изискване
Гарантирано 
предложение на 
участника

ABS (антиблокираща система ) да

ESP (електронна система за контрол на 
стабилността)

да

Система подпомагаща потеглянето по 
наклон

да

Система за спазване на пътната лента да

Система за разпознаване на пътните знаци да

Сервоусилвател на волана да



Фабрично оборудване Минимално изискване
Гарантирано 
предложение на 
участника

Климатична система автоматична

Системи за безопасност

- предпазни колани за 
всички места;

- минимум 6 въздушни 
възглавници;

Задна светлина за мъгла да

Предни и задни стъкла Електрически 

Странични огледала
Електрически с 
автоматично прибиране

Бордкомпютър, даващ информация за среден
разход на гориво, моментен разход гориво, 
оставащ пробег до следващо зареждане на 
автомобила с гориво и др.

да

Аудио система с радиоприемник да

Навигация фабрична 

Предни светлини LED

Предни фарове за мъгла LED

Предни седалки
С електрическо 
регулиране и подгряване

Чистачки със сензор за дъжд да

Камера за задно виждане да

Заден парктроник да

Осветление на купето да

Извод 12 V да

Калобрани на предни и задни колела да

Централно заключване с дистанционно Да



Фабрично оборудване Минимално изискване
Гарантирано 
предложение на 
участника

управление

Джанти и гуми 

джанти – мин. 16“ с гуми 
за всякакъв терен, 
пълноразмерна резервна 
гума

Теглич Фабричен 

Ролетно покривало за товарен отсек със 
заключващ механизъм

да

Офертите по горе цитираната процедура следва да бъдат представени с надписани 
наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на 
„Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично , 
чрез куриер или по имейл-info@avtomagistrali.com.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 23.04. 2021 г.

mailto:info@avtomagistrali.com

