Приложение № 12

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за извънгаранционно абонаментно обслужване на автомобили, собственост на
Комисията за защита на личните данни и доставка на авточасти
техника

№
по
ред

марка и модел

№ на рамата (шаси)

№ на двигател

1
2
3
4
5

БМВ 520 И
БМВ 520 И
БМВ 520 И
БМВ 520 И
БМВ 520 И

WBANA31020B016172
WBANA31060B016515
WBANA31040B016173
WBANA310X0B016517
WBANA31000B016171

226S123405520
226S129735522
226S129905511
226S123435527
226S128545519

2003
2003
2003
2003
2003

C 6010 HT
C 6011 HT
C 6012 HT
C 6013 HT
C 6015 HX

6

ПЕЖО БОКСЕР –
МИКРОБУС

VF3ZBRMRB17325671

10DZ3140000817

2003

C 4486 HT

ШКОДА
ОКТАВИЯ

TMBCE21ZX82084898

BKD880513

2007

CA 1411 MK

ШЕВРОЛЕТ АВЕО
ШЕВРОЛЕТ АВЕО
ШЕВРОЛЕТ АВЕО

KL1SF69WJAB072966
KL1SF69WJAB121151
KL1SF69WJAB124709

F14D4041002KA
F14D4044869KA
F14D4045605KA

2010
2010
2010

CA 9198 PM
CA 3702 PH
CA 9114 PH

7

8
9
10

рег. №

тип на
двигателя

автомобилната

година на

за

производство

1. Индивидуализираща информация
подлежаща на сервизно обслужване и ремонт.
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2. Необходими дейности за извършване при сервизно обслужване и
ремонт на автомобилна техника и гаранционни изисквания.
Да се извършват необходимите дейности по техническото обслужване и
ремонт за посочените марки автомобили при изминаване на определения пробег от
километри (време) в зависимост от експлоатационните изисквания на завода
производител и извършване на аварийни ремонти.
2.1. Дейности:
- двигател и неговите системи (извършване на пълна компютърна диагностика на
двигателя, смяна на масло на двигателя и трансмисията, смяна на филтри
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маслен/горивен, смяна на ремъци (ангренажен и други), смяна гарнитури,
ремонт/смяна на агрегати, възли, прибори и части от горивната система,
ремонт/смяна на агрегати, възли, прибори и части от охладителната система,
ремонт/смяна на агрегати, възли, прибори и части от запалителната система и ел.
оборудване, ремонт/смяна на агрегати, възли и части от кормилната система,
диагностика с газ анализатор за изгорели газове
- спирачна система (смяна на накладки, спирачни дискове, смяна/ремонт на
спирачни апарати, други ремонти по спирачната система);
- окачване и трансмисия (смяна на амортисьори, тампони, втулки, накрайници,
биелетки и лагери, смяна/ремонт на съединител, ремонт на предавателна кутия,
диагностика и регулиране на преден мост, смяна/ремонт на полуоси, други
ремонти по окачването и трансмисията);
- ремонт/смяна на изпускателна система;
- други обслужвания и ремонти (проверка, ремонт и дозареждане на климатик,
демонтаж, монтаж и баланс на автомобилни гуми, извършване на бояджийски,
тенекеджийски, ауспуси и гърнета);
- автомобилната техника да се приема с предимство в сервиза на изпълнителя за
ремонт – до 24 часа (в работни дни) чрез заявка.
2.2. Изисквания за сервизна база, апаратура и възможности (при

подаването на офертата, участниците, писмено декларират наличната си сервизна база,
апаратура и възможности)

Изпълнителят да разполага с:
- необходимата сервизна база, технически персонал и апаратура за извършване
на обслужване и ремонт на посочената автомобилна техника, осигуряващи
качество, сигурност, както и едновременно приемане на няколко вида техника, с
различни проблеми, като:
- Отделни работни помещения за различни видове дейности (автомонтьор- ски,
електро, бояджийски, тенекеджийски и др. услуги);
- Възможност за едновременен прием при необходимост на няколко вида
техника и оборудване;
- Компютърна техника и лицензиран софтуер за извършване пълна диагностика
на автомобила.
- Газ анализатор за анализ на изгорелите газове.
- Апаратура за всякакъв вид механични измервания на посочените видове МПС.
- Подготвени кадри за работа с горепосочената апаратура, притежаващи
съответните сертификати.
- Подготвени кадри с доказан минимум - двегодишен стаж за ремонт на
автомобили;
Осигурява охраната на техниката и оборудването, изчакващи за ремонт;
- Възможност за външно измиване и вътрешно почистване.
Със специализирани инструменти и приспособления за техниката и
оборудването, включително и стендове за демонтаж/монтаж и балансиране на гуми
и изправяне на джанти.
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- Поддържа наличност от части и консумативи от първа необходимост (при
необходимост от извършване на доставка, тя да е за не повече от 10 календарни
дни);
- Извършва за своя сметка отстраняването на повредите, възникнали в
гаранционния срок по т.2.3. и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт
или на вложените резервни части, както и транспортирането на техниката и
оборудването до сервиза, ако е необходимо.
- Води регистър с възможност за проследяване на информация за
извършените дейности и вложените материали на техниката и оборудването,
предмет на поръчката. Всички дейности по техниката и оборудването да бъдат
отразявани в Сервизните книжки на автомобилите, като при необходимост да
издават копия от тях.
- Отстранява повредите незабавно или във възможно най-съкратени сроковедо 10 (десет) календарни дни след приемане, с оглед осигуряване на необходимите
за ремонта резервни части;
- Използва при обслужването и ремонта нови материали и консумативи,
придружени със съответните документи за произход и качество;
- Осигурява достъп на представители на Възложителя до производствените
помещения, с цел осъществяване на контрол на извършваните дейности;
2.3. Изисквания за гаранция (при подаването на офертата си, участниците

писмено декларират това обстоятелство)

Изпълнителят да гарантира качеството на извършените дейности по
сервизното обслужване и ремонта на техниката и оборудването за срок не по-малък
от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства.
2.4. Изисквания за качество (при подаването на офертата си, кандидатите
писмено декларират това обстоятелство)

При осъществяването на договорените дейности, изпълнителят да влага само
нови и неупотребявани резервни части.
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