ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Към публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Избор на изпълнител за доставка на лек автомобил за учебни цели на Професионална
гимназия по селско стопанство “Васил Левски” гр.Първомай, финансирана по Национална
програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”, утвърдена с
Решение на”№299 от 05.05.2015г.на Министерски съвет.

Характеристики

Вид/тип/обем/наличност(да/не) и други
подобни

1.Категория

лек

2.Нов

да

3.Брой места

4 +1

4.Брой врати

5

І.Технически характеристики:
1.Тип на двигателя
2.Кубатура на двигателя

дизел
от 1600 до 1800 куб.см

3.Мощност

66 кW – 74 kW

4.Цилиндри

4

5.Скоростна кутия

пет степенна механична кутия

6.Предно предаване

да

7.Разход на гориво:
7.1.Градски цикъл

до 6,00л/100км

7.2.Извънградски цикъл

до 4,0л/100км

8.Стандарт на екологичност
9.Со2 емисии

EU5
до 115 г/км

ІІ.Безопасност и функционалност
1.Airbag за водача и пътника до него

да

2.Въздушни възглавници

да

3.Климатик

да

4.Предни електроуправляеми стъкла

да

5.Централно заключване с блокировка

да

6.Регулируваем волан по височина и
дължина

да

7.Фарове регулируеми от мястото на
водача

да

8.Индикатор за забравени светлини

да

9.Регулирана седалката на водача по
височина

да

10.Зумер за забравени светлини и
незакопчан колан на водача

да

11.Защита за пешеходци

да

12.Регулиране височината на
обезопасителните колани за водача и
пътника до него

да

ІІІ.Екстериор
1.Предни фарове ”Clear optic”

да

2.Предни “аеро”чистачки с пръскачки и
програмируем интервал

да

3.Задна светлина за мъгла

да

4.Фарове за мъгла в предната броня

да

5.Лети алуминиеви джанти

4бр.

ІV.Интериор
1.Пълноразмерно резервно колело,
включително инструменти за подмяната
му

1бр

2.Задна седалка неделима, облегалка на
задната седалка – делима и падаща

да

3.Сенник за пътника до водача с вградено
огледало

да

Допълнителни условия:
1.До 5 работни дни след отправен писмен иск от страна на Възложителя да бъде
предоставена възможност за извършване на обстоен оглед на предлагания автомобил от
специалисти в дадената област на Възложителя.
2.В офертата да се посочи автомобилът, предоставен за оглед дали е този , който ще бъде
обект на поръчката или друг идентичен с него.
3.Огледът на автомобила се извършва в ден, час и място посочено в офертата от
участника.
4.При констатирани несъответствия между зададените параметри в офертата и
оферираната доставка (автомобил), Възложителят си запазва правото да изиска
доставката да отговаря изцяло на предварително зададените изисквания.
5.При невъзможност Изпълнителят да изпълни условията по т.1 - 4 , Възложителят си
запазва правото да предприеме мерки за отстраняване на Участника от класиране.

Росица Генова
Директор

