ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на обществена поръчка с предмет
„Доставка на автомобилни гуми и услуги по обслужване, демонтаж, монтаж и
ремонт на автомобилни гуми и джанти за служебните автомобили на МОСВ“
І.Общи изисквания:
1. Всички предлагани от участниците автомобилни гуми следва да бъдат:
1.1. нови, произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и
безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;
1.2. да отговарят на приложимите Европейските стандарти и директиви
и/или еквивалент за съответния вид продукт, вкл. Регламент (ЕС) №1222/2009
г.;
1.3. да отговарят на сцепление на мокра пътна настилка на гумата от клас
А, съгласно Регламент (ЕС) №1222/2009 г., за леките автомобили и клас В за
тежкотоварните/пътнически автомобили;
1.4. да отговарят на показател разход на гориво от клас А, съгласно
Регламент (ЕС) №1222/2009 г.;
1.5. да отговарят на показател външен шум при контакт на гумите с пътя –
една черта, съгласно Регламент (ЕС) №1222/2009 г.;
2. Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули,
изброени в техническата спецификация. Предложените в офертата артикули
трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация.
3. За всеки отделен артикул, обект на спецификацията, участникът
прилага:
Оторизационо писмо или договор със завода производител на
3.1.
автомобилната гума, конкретно за артикула, удостоверяващи съответствието на
стоката със съответните спецификации или стандарти, в случай, че не е
производител (в оригинал или нотариално заверено копие);
Документ за хомологация на предлаганата гума, конкретно за
3.2.
артикула /за конкретната марка/ модел и типо размери, удостоверяващ ниво на
качество съгласно установените европейски стандарти на територията на
Европейския съюз - заверено копие;
Други приложими документи – в оригинал или заверено копие.
3.3.
4. Гумите да имат експлоатационен пробег не по-малко от 40 000 км.
Гумите да са произведени не по-рано от шест месеца преди датата на
доставката.
5. Срокът на годност на доставяните артикули трябва да покрива периода
на използването им, съгласно предписанията на производителя, но не по-малко
от 24 месеца, считано от датата на тяхната доставка.
6. За предлаганите автомобилни гуми трябва да се представят валидни
документи, удостоверяващи качеството и произхода на стоките, заверени от
участника копия на сертификати, официални етикети отговарящи на
Европейския регламент относно етикетирането на гумите, декларации за

съответствие или други еквивалентни документи.
7. Представя се задължително документ за хомологация на предлаганите
гуми за всичките типо размери ( за всеки отделен артикул), удостоверяващ ниво
на качество съгласно установените европейски стандарти на територията на
Европейския съюз - заверено копие;
8. Доставяните гуми за автомобили и технически средства следва да са:
- оригинални и нерециклирани;
- нови, неупотребявани от деня на производство до деня на доставката;
- свободни от права на трети лица върху вещта;
- придружени от приемателно – предавателен протокол, съдържащ
информация за вида, количеството и цената на доставената стока, която
съответства на договореното, при изпълнението на всяка една отделна доставка;
- при доставката на гумите за автомобили и технически средства, върху
всяка една от тях до бъдат указани размера, вида и марката ѝ;
ІІ. Спецификация на гумите по артикули и мярка:
РАЗМЕР
195/65/R15
205/55/R16
205/60/R16
215/70/R16
205/65/R16C
215/55/16R
215/60/16R
215/65R/16C
235/55/R17
235/65/R17
235/65R/16C
235/70/16R
235/45/R18

СЕЗОН
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА
ЗИМА

РАЗМЕР
195/65/R15
205/55/R16
205/60/R16
215/70/R16
205/65/R16C
215/55/16R
215/60/16R
215/65R/16C
235/55/R17
235/65/R17
235/65R/16C
235/70/R16
235/45/R18

СЕЗОН
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО
ЛЯТО

III. МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ:
1. Дейност 2 – Демонтаж, монтаж и баланс на нови и стари автомобилни гуми (летни и
зимни);
2. Дейност 3 – Доставка и монтаж на тежести за джанти;
3. Дейност 4 – Изправяне на джанти;
4. Дейност 5 – Лепене на автомобилни гуми (летни, зимни и безкамерни);
5. Дейност 6 - Доставка и смяна на гумени вентили, найлонови пликове за съхранение
на гуми и на кабелни стяжки.

