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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ С ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА 

ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА“ 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

ЛОДКА RIB С ТРАНСПОРТЕН КОЛЕСАР 

 

 

град Враца, 2019 година 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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I. ПРЕДМЕТ  

В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за 

създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на 

администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“ 

по проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни 

ситуации в региона Долж – Враца (Акроним: DJ-VR: R.A.E.S)“, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния-България 2014-2020 година Изпълнителят следва да достави следното 

оборудване по ОП 2: 

1. Лодка RIB с транспортен колесар – 1бр. 

в съответствие с обхвата на  настоящата Техническа спецификация.  

II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. ЛОДКА RIB С ТРАНСПОРТЕН КОЛЕСАР  1 бр. 

Описание Технически спецификации 

1. Лодка за брой 

пасажери 

Не по-малко от 8 

2. Габаритни 

размери 

2.1 Обща дължина не по-малко от 5 000 mm и не по-голяма от 6 300 

mm 

2,2 Височина на лодката (без двигател и конзола за управление) от 

1 100 mm – 1 800 mm 

2.3 Обща широчина не по-малко от 2 000 mm 

3. Тегло на лодката Между 450 и 1 200 kg 

4. Полезен товар на 

лодката 

От 900 до 1800 kg 
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5. Бордове 5.1 Надуваеми, посредством електрическа помпа 12 V 

5.2 Надуваеми камери не по-малко от 2 бр. 

6. Двигател 6.1 Един или два двигателя с единична мощност не по-малка от 40 

kW 

6.2 Ботуш Х (супер дълъг) 

7. Резервоар за 

гориво 

Интегриран – 1 или 2 бр. с обща вместимост от 150 до 300 литра 

8. Помощни гребла 2 бр. 

9. Акумулатор 1 бр. гелов, 12 V с капацитет от 90 Ah до 180Ah 

10. Ъгъл на транеца ≥ 24 градуса 

11. Ремарке за 

лодката - 

транспортен 

колесар 

Колесар от горещо поцинкована стомана, едноосен със спирачна 

система и товароносимост не по-малко от 1 200 kg 

12. Осигурителни 

въжета или дръжки 

≥ 6 бр., на бордовете 

 

 

III. НАЧИН, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1)  Срокът за изпълнение на договора е 360 (триста и шестдесет) календарни 

дни, считано от конкретна дата на регистриране на договора за обществена поръчка в 

деловодната система на възложителя, която се поставя на всички екземпляри на 

Договора, но не по-късно от 20.12.2020 година. 

2) Място на доставка: гр. Враца, Община Враца и/или посочено от Възложителя 

място в общината. 
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IV. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ: 

 

1. Лодка RIB с транспортен колесар - 2 (словом: две) години, стандартна заводска 

гаранция от производителя, считано от датата на прехвърляне на собствеността. 

Гаранционното обслужване следва да се извършва в оторизирани от производителя 

сервизи на територията на Република България. 

 

V. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

a) Участникът следва да предостави каталог/зи и брошури на предлаганата лодка RIB с 

транспортен колесар. В случай, че посочените параметри не съответстват на данните 

в каталозите/извадките от официални интернет страници на производителя на лодка 

RIB с транспортен колесар, участникът се отстранява от участие; 

b) Участникът следва да има Оторизация (оторизационни писма или други документи) 

от производителя или негов официален представител, В случай, че участникът не е 

производител, удостоверяваща правото на участника да извършва гаранционна 

поддръжка и обслужване на лодка RIB с транспортен колесар, с марката на 

производителя; 

 

 

VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА  

1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя 

възложената доставка, окомплектована в съответствие  настоящата техническа 

спецификация и техническото си предложение и стандартно приложими 

окомплектовки, както следва:  

a. сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, 

паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и 

характеристики;  

b. инструкция за експлоатация на български език, както и 

документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация;  

c. други документи и аксесоари (ако е приложимо). 
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2) Преди доставката на възложеното оборудване, Изпълнителят уведомява 

писмено Възложителя за готовността доставката да бъде осъществена, а Възложителя 

посочва дата и място и сформира комисия за неговото приемане. 

3) Доставката и предаването/получаването се удостоверява с подписване в два 

екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („Приемо-предавателен 

протокол“) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: 

отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на 

документите в съответствие с техническите характеристики, представени в 

Предложението за изпълнение на Изпълнителя и Техническата спецификация на 

Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето 

му (номер на договора), номер на шаси на автомобила, предмет на доставка. Проектът 

на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя и се изпраща на 

Възложителя в едно с уведомлението за осъществяване на доставката. 

VII. EЗИК 

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език и 

английският език. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи за своя сметка 

всички документи на български език и в превод на английски език, в случай, че е 

необходимо, при комуникацията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Докладите, както и всички протоколи, писмена кореспонденция, становища, 

писма и др., изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнение на обществената 

поръчка и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвят както на Български език така и на 

Английски  език, когато е необходимо.  

VIII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

При осъществяване на доставката Изпълнителят се задължава да обозначи със 

стикер донорите на финансиране всеки артикул от оборудването. Стикерът следва да е 

в съответствие с размерите на оборудването. Дизайнът и съдържанието на стикерът 

подлежат на предварително съгласуване с Възложителя и следва да е в пълно 

съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-

Bulgaria Programme“, по отношение използвани цветове, фон, разстояния, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на съответното лого/текст и др. 


