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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ  
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Агробиоинститут  
Изх. No. 187 / 20.09.2018 
 

 
ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 

АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ ПО ПРОЕКТ 
„BG05M2OP001-1.002-0012-C01 “, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА 

„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 

 

Агробиоинститутът /АБИ/, ССА е партньор по проект „Устойчиво оползотворяване на био-
ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти - 
BG05M2OP001-1.002-0012-C01“, финансиран по процедура „Изграждане и развитие на центрове 
за компетентност“, програма Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“. В рамките на изпълнението на проекта, АБИ следва да закупи автомобил с повишена 
проходимост. 

Отправяме покана до заинтересованите страни да представят оферти за 1 брой нов автомобил с 
повишена проходимост, съгласно следните минимални технически характеристики и 
изисквания: 
 

Автомобил с повишена проходимост – 1 брой 
Максимална цена за сключване на договор и закупуване: 31 800 лв. с включен ДДС 
Минимални технически характеристики 
I. Двигател: 
I.1. Гориво: дизел 
I.2. Европейска екологична норма: Euro 6 
I.3. Максимална мощност: по-голяма от 90 к.с. 
I.4. Тип впръскване: „Common Rail“ с турбокомпресор 
I.5. Филтър за твърди частици 
I.6. Скоростна кутия: механична, шест степенна 
I.7. Задвижване: 4х2 или 4х4 
I.8. „Стоп и Старт“ / Stop & Start/ режим 
I.9. Защитна кора под двигателя 
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II. Размери, тегло: 
II.1. Пътен просвет: по-голям или равен на 200 мм. 
II.2. Междуосие: по-голямо от 2500 мм 
II.3. Обем на багажника: по-голям от 420 л. 
II.4. Максимално допустимо натоварване (максимално допустимо тегло - /минус/ тегло на 

празен автомобил): по-голямо от 500 кг. 
II.5. Места: 3+1 или повече 
 
III. Системи за сигурност на водача и пътниците: 
III.1. Предни фронтални въздушни възглавници 
III.2. Предни триточкови предпазни колани 
III.3. Триточкови предпазни колани на задната седалка 
III.4. Сигнализация за непоставени предпазни колани 
III.5. Автоматично заключване на вратите при движение 
III.6. Дистанционно централно заключване 
III.7. Сигнализация за незатворени врати 
 
IV. Системи за сигурност: 
IV.1. Антиблокираща система на спирачките 
IV.2. Електронна система за динамичен контрол на траекторията 
IV.3. Електронна система за контрол на сцеплението 
IV.4. Електронна система за подпомагане потегляне при наклон 
 
V. Функционалност и оборудване: 
V.1. Бордови компютър 
V.2. Система за еко режим на шофиране 
V.3. Електрически сервоусилвател на волана 
V.4. Пълноразмерна резервна гума 
V.5. Радио 
V.6. Задни електрически стъкла 
V.7. Климатик 
V.8. Аудио-навигационна система със сензорен екран и карта на България с минимум 97% 

покритие. 
 

 

Срок за предоставяне на оферти: до 16:00 ч., 03.10.2018 г. Офертата следва да съдържа 
техническо описание на автомобил, съобразено с посочените минимални технически 
характеристики и изисквания, единична цена без ДДС, обща стойност с ДДС, брошури или други 
материали представящи автомобила - ако е приложимо.  

Получените оферти ще бъдат оценени и класирани по критерия най-ниска цена.  

Оферти да бъдат подадени на хартиен носител в запечатан плик на адреса на Агробиоинситут 
(отдел Счетоводство, Агробиоинститут, бул. Драган Цанков 8 ет. 4, София, 1164). Върху плика 
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да бъде посочена организацията подаваща офертата. В офертата да бъде посочен адрес, е-майл, 
телефон и лице за кореспонденция. Всички подадени оферти ще бъдат отворени в залата на АБИ, 
в 10:00 на 04.10.2018 г. Подалите оферти ще бъдат информирани по е-майла на 05.10.2018 г. 
относно резултатите от оценката на офертите. 

За въпроси и допълнителна информация – проф. Иван Атанасов (Агробиоинститут, 02/9635407, 
abi@abi.bg ). 
 
 
 
 
20.10. 2018 г. 
гр. София 
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