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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

ЗА  

УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на 

служебните автомобили  на „ДГС Цонево ” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016 

година, съгласно техническа сецификация“ 

 

Правно основание за възлагане на услугата: 

Услугата се възлага по реда на Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки, във 

връзка със Заповед №438/30.11.2015г. на Директора на СИДП Шумен. 

 

     УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1.Технически параметри на поръчката: 
  Автомобил   Държавен Брой места Вид гориво 

№  марка  и модел Вид контролен   

      номер   

1 Сузуки С х 4 лек В 1551 РМ 4+1 бензин 

2 ВАЗ 2121 лек В 0976 РМ 3+1 бензин 

3 ВАЗ 2121 лек В 0978 РМ 3+1 бензин 

4 ВАЗ 21214 лек В 3809 РС 3+1 бензин 

5 ВАЗ 2107 лек В 7869 АТ 4+1 бензин 

6 

ЛАДА 4х4- М2121 – 

40 Y лек В 8225 НК 3+1 Бензин/газ 

7 

ЛАДА 4х4- М2121 – 

40 Y лек В 8221 НК 3+1 Бензин/газ 

8 Лада нива лек В 4196 НМ 3+1 Бензин/газ 

9 Тойота RAV 4 лек Н 3785 ВК 4+1 бензин 



10 Тойота Хайлукс товарен Н 2788 ВМ 4+1 дизел 

11 Мицубиши L 300 Д лек В 4659 КВ 7+1 дизел 

12 Мицубиши L 2.0 лек В 5210 КВ 7+1 дизел 

 

2.2. Обект на поръчката - извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния 

вид и интериора на служебните автомобили   на „ДГС Цонево” ТП при ДП „ СИДП” гр. 

Шумен, както следва:  

1. Външно измиване, което включва следните дейности: 

- ръчно (чрез изтъркване или безконтактно) измиване с водоструйка и миещ 

автокозметичен препарат; 

- подсушаване на външните повърхности на купето, стъклата и огледалата; 

- почистване колонки на врати, багажник и прагове. 

- почистване с препарат на джанти, тасове и гуми от замърсявания. 

2. Комплексно измиване и  почистване, освен описаното външно измиване включва и 

вътрешно почистване на автомобила, а именно: 

-изпиране на стелките; 

-почистване в дълбочина с прахосмукачка на замърсявания по седалки, под и багажник; 

-почистване на прах на вътрешните повърхности и детайли в купето на МПС; 

-почистване на вътрешната повърхност на стъкла, огледало и прагове. 

3. Температурата на водата, използвана за различните операции да бъде съобразена с вида 

МПС, за да  не  уврежда боята, лаковият слой върху боята, пластмасовите или др.части на 

автомобила.  

4. При констатирани щети в резултат на извършената услуга Изпълнителят на поръчката 

следва да поеме и възстанови в пълен обем ( 100% сто процента) нанесените щети върху 

МПС. 

5. Място на изпълнение на услугата- оборудвана база /собствена или наета/ на 

Изпълнителя, на територията на ТП ДГС Цонево. 

 

2.3. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016г 

 
 

Изготвил:................... 

               /..........................-касиер  домакин   при ТП ДГС Цонево 

               Дата на предаване на Възложителя:....................2016г. 

 

 

 

 

 
 


