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В изпълнение на Решение № 1167 взето с протокол № 60 от редовно заседание на 
Общински съвет гр. Септември проведено на 27.02.2019 г. 

 
 
Община Септември събира оферти с предмет:  
 

Доставка чрез покупка на употребяван лек автомобил за потребностите на 
„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” - с. Славовица, общ. Септември. 

 
 1. Кратко описание на доставката:  
 

Доставка чрез покупка на 1 бр. употребяван лек автомобил (категория  М1), тип 
миниван/микробус, за потребностите на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” 
- с. Славовица - до 14000 лв. (седем хиляди деветстотин и деветдесет ) лева с ДДС.  

а) Тип миниван/микробус - категория  М1 
б) Горивна система - дизел  или бензин 
в) Обем на двигателя - до 2500 куб.см.  
г) Брой места 7+1  
е) Година на производство - след 2005 г. (т.е. от 01.01.2005 г.)  
ж) Мощност - до 150 к.с. 
з) Задвижване - предно/задно.  
и) Разход на гориво - средно до 8 -10 л  на 100 км.  
й) Климатик / климатроник  
к) Скоростна кутия - механична (ръчна) 
л) Автомобилът следва да бъде окомплектован с универсални инструменти за 

поддръжка, крик и ключ за гуми, включително и резервна гума. 
м) Доставеният автомобил да бъде придружен с необходимата документация.   
н) Предложената оферта на участника следва да се представи в български лева без 

ДДС и с ДДС, а ако не е регистриран по ЗДДС – да посочи крайна цена, като цената да е с 
включени всички разходи до мястото на доставка – Община Септември, гр. Септември, ул. 
„Александър Стамболийски” 37А, включително и дължимата при първоначална 
регистрация екотакса.  

Предлаганата от участника цена не трябва да надвишава планирания от 
възложителя финансов ресурс, както следва: до 14000 лв. с  ДДС.  

о) Автомобилът трябва да отговаря на актуалните (действащи към момента) 
Български държавни стандарти или еквивалентни международни стандарти.  
 
2. Оферти ще се приемат в деловодството на Община Септември срещу издаден документ, 
на който е отбелязан входящ номер на постъпване на офертата от кандидата от 08.30 до 
17.00 часа в периода от 14.05.2019 г. до 29.05.2019 г., включително. 
 
 
 
 


