
 
 

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на нови автомобилни 
гуми и джанти за служебните автомобили на Агенция по геодезия, картография и 
кадастър“ 

2. Общи данни 
Агенция по геодезия, картография и кадастър разполага с 42 служебни автомобила от 

различни марки. Настоящата обществена поръчка има за цел да обезпечи служебните 
автомобили с летни и зимни гуми, както и автомобила, който няма резервни джанти с нови 
такива. 

3. Изисквания 
Предлаганите автомобилни гуми трябва да са нови, неупотребявани, произведени до 6 

(шест) месеца преди датата на закупуване и с технически характеристики, посочени в 
Техническата спецификация. 

Не се допуска предлаганите гуми да са регенерат (пълен или частичен). 
Предлаганите автомобилни гуми да са първо качество, с минимум една година гаранция 

без ограничение на пробега и да са сертифицирани съобразно изискванията на международно 
приетите стандарти за качество. 

Предлаганите джанти да са с минимум една година гаранция. 
4. Общи характеристики на предлаганите гуми: 
- Ниско съпротивление на триене; 
- Здраво сцепление и отлично поведение при съответните атмосферни условия; 
- Устойчивост на аквапланинг; 
- Добра ергономичност; 
- Изработена от каучукова смес, осигуряваща максимално добро поведение при 

движение на пътя; 
- Ниски шумови характеристики; 
- Оптимизиран протектор; 
- Гаранции за произход и качество на предлаганите автомобилни гуми и джанти, 

удостоверени чрез сертификати, декларации за съответствие и др. 
- Летните гуми за МПС да са гуми, предназначени за експлоатация по сухи и мокри 

пътища до плюс 40 градуса по Целзий и произведени от каучукова смес осигуряваща, 
максимално добро поведение при летни условия; 

- Зимните гуми за МПС да са гуми, предназначени за експлоатация при сухи, мокри, 
заледени, хлъзгави и покрити със сняг пътища, при ниски температури под плюс 7  
градуса по Целзий, да имат обозначение „M+S” или еквивалентно; 

- Гумите трябва да са с обозначение, показващо, че те са получили разрешение за 
ползване на територията на ЕС; 

- Всяка доставена гума трябва да има залепен етикет, от който да е видно необходима 
информация относно нейните показатели;  

- Да са произведени в условията на изградена и функционираща система за управление 
на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или СД ISО/TS 16949:2010, или 
еквивалентни на тях; 

- Доставяните автомобилни гуми трябва да бъдат с положени от завода-производител 
маркировки и обозначения; 

- Доставяните автомобилни гуми трябва да отговарят на изискванията на Правило № 30 
на ИКЕ (Икономическа комисия за Европа) при ООН и Регламент (ЕО) № 1222/2009 
на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2009 г., относно етикетирането на 
гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри; 



- За предлаганите автомобилни гуми следва да се представят валидни документи 
удостоверяващи качеството и произхода на гумите, чрез заверени от участника копия 
на сертификати, доказателства за експлоатационен пробег, декларации за 
съответствие или други еквивалентни документи. 
 

Обозначение на гумите: марка, модел, размер, конструкция, товарен и скоростен индекс, 
ЕСЕ маркировка, DOT маркировка. 

Забележка: документи за качество следва да бъдат приложени за всеки един офериран 
производител. 

5. Срок на доставка 
Срокът на доставка е не повече от 15 (петнадесет) календарни дни след заявка от 
Възложителя по електронна поща, факс или писмо. 
6. Валидност на офертата: 120 дни, считано от датата, на която изтича крайният срок 

за подаването на офертите. 
7. Гумите трябва да отговарят на следните критерии: 

№ Вид Размер Бр. 
Прогнозна 
стойност 
без ДДС 

Товарен 
Индекс 

минимум 

Скоростен 
Индекс 

минимум 

ОП-1 Летни гуми 

185/65/14 68   86 Т 
195/65/15 12   91 Т 
215/60/16 8   95 Н 
205/70/15 4   100 Н 

Обща стойност ОП-1 10542     

ОП-2 Зимни гуми 

185/65/14 100   86 Т 
195/65/15 12   91 Т 
215/60/16 8   95 Н 
205/70/15 4   100 Н 
265/65/17 4   100 Т 
215/55/17 4   95 V 

ОП-2 Джанти 

7J × 17 – лята 
За Шкода 
Супърб 4х4 
2016г. 4       

Обща стойност ОП-2  18583     
 
Допуска се скоростния и товарния индекс да са по-високи от посочения. 

- Сравнение по икономия на гориво и ниво на емисии СО2 за летни гуми: КЛАС – C 
- Сцепление на мокра настилка: КЛАС – C 
- Сравнение по ниво на външния шум: ДО - 71 db 
- Сравнение по икономия на гориво и ниво на емисии СО2 за зимни гуми: КЛАС – E 
- Сцепление на мокра настилка: КЛАС – C 
- Сравнение по ниво на външния шум: ДО - 71 db 
Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящата Техническа 

спецификация.  
 
 


