PROJEKTAS

LENGVŲJŲ (M1 KATEGORIJOS 4X4 )AUTOMOBILIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMUI IR
AŠTUONRAČIO VISUREIGIO – AMFIBIJOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRMOJI PIRKIMO DALIS. Lengvasis (M1 kategorijos 4x4 )automobilis mėginių paėmimui
Techninėje specifikacijoje nurodomi minimalūs reikalaujami parametrai.
1 lentelė
Eil.
Nr.
1

Pirkimo objektas

Kiekis, vnt.

Lengvasis (M1 kategorijos 4x4)
automobilis mėginių paėmimui

8

Prekių pristatymo vieta

Vilniaus miestas

2 lentelė. Lengvasis (M1 kategorijos 4x4 ) automobilis mėginių paėmimui.
Eil.
Nr.
1

Parametro,
charakteristikos
pavadinimas
Kėbulas

Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami
parametrai
Ilgis ne mažiau 4700 mm, aukštis ne daugiau 2000 mm, pilnai
įstiklintas

2.

Variklio darbinis
tūris

Ne mažiau 2.0 l (su tiesioginio kuro įpurškimo sistema),
atitinkantis ne žemesnes nei EURO5 taršos normas.

3.

Variklio galingumas

Ne mažiau 84 kW

4.

Degalai

Dyzelinas

5.

Keliamoji galia

Ne mažiau 800 kg

6.

Vidutinės kuro
sąnaudos (l/100km)
mišriuoju ciklu

Ne daugiau 10 litrų.

7.

Varomieji ratai

4x4, automobilis su visų ratų pavara arba įjungiama esant reikalui

8.

El. sistema

12 V, generatorius ne mažiau 180A, automobilyje gamykloje
įrengta papildoma akumuliatorių baterija, ne mažiau 100 Ah.

9.

Saugumas

Vairuotojo oro pagalvė su saugos diržo tempikliu, priekyje
sėdinčio keleivio oro pagalvė, kiekvienam keleiviui privalo būti
tritaškiai saugos diržai

10.

Stabdžiai, saugumo
sistemos

Stabdžių antiblokavimo sistema, stabdymo pagalbos sistema, ESP
elektroninė stabilumo programa

11.

Sėdynės

Vairuotojo sėdynės su aukščio, nuotolio ir atlošo reguliavimo
mechanizmais, reguliuojama keleivio šalia vairuotojo sėdynė.
Antroje eilėje 2-jų vietų ištisinė sėdynė ir papildoma - trečia,
atlenkiama sėdynė. 2-jų vietų ištisinė sėdynė – su galimybe
perstatyti 15-20 cm atgal. Už vairuotojo sėdynės – atlenkiamas
stalas, skirtas ekspres analizei ir darbui su kompiuteriu. Visos
sėdynės su reguliuojamais galvos atlošais ir 3-jų taškų saugos
diržais.
Vietoje 3 eilės sėdynių montuojamas automobilinis šaldytuvas ir
stelažas įrangai susidėti (surenkamas, tvirtinamas prie kėbulo).
Konkreti stelažo tvirtinimo vieta ir išmatavimai derinami su
perkančiaja organizacija.
3- čios eilės sėdynės 3 vietų pateikiamos išmontuotos
(nepritvirtintos) su montavimo elementais. Sėdynių tvirtinimo prie
grindų vietose turi būti montažiniai elementai.

12.

Grindų / lubų danga

Grindų danga guminė, pilna gamyklinė lubų apdaila (medžiaga)

13.

Salono apdaila

Pilna salono apdaila (paslėptas kėbulo metalas), lengvai valoma
(ne medžiaga)

14.

Užraktas

Gamyklinis centrinis su automatine užrakinimo funkcija

15.

Durys

slankiosios šoninės durys dešinėje pusėje, įstiklintos galinės durys
arba dangtis, su šildomu stiklu ir valytuvu

16.

Langai, veidrodėliai

Elektra valdomi priekiniai stiklai, apšildomi, elektra reguliuojami
galinio vaizdo veidrodėliai, keleivių salonas pilnai įstiklintas
gamykloje juoda spalva (ne plėvele) tonuotais stiklais (apie 80%
šviesos pralaidumas)

17.

Oro
kondicionavimas

Mechaninis arba klimato kontrolė

18.

Priešrūkiniai
žibintai

Gamykliniai priekiniai ir galinis priešrūkiniai žibintai. Dienos
metu automatiškai įsijungiančios „dienos“ šviesos.

19.

Radijas

Gamyklinės instaliacijos radijo imtuvas su CD grotuvu

20.

Elektros rozetė
bagažinėje

Privaloma, 12 voltų nuo akumuliatoriaus

21

Papildoma įranga

Normalaus dydžio atsarginis ratas su ratlankiu, avarinis stop
ženklas, gesintuvas 2 litrų talpos, raktų komplektas ir domkratas,
vairuotojo liemenė, auto vaistinėlė.
Žieminių ir vasarinių padangų komplektai su ratlankiais (ant
automobilio – pagal sezoną pateikimo metu)
Navigacijos sistema (Europos žemėlapių pagrindu)
Kablys priekabai buksyruoti.

22.

Apsaugos
signalizacijos
įrengimas

Licencijuota, ne žemiau 3 lygio, su tūrio davikliais, valdymas
integruotas į automobilio gamyklinį pultelį.

23.

Spalva

Automobilis turi būti dažytas, spalva-sidabrinė metalik

24.

Registracija

Pagal suteiktą įgaliojimą Tiekėjui.

25.

Papildomai
įmontuota įranga

Automobilinis šaldytuvas , montuojamas 3-čios eilės sėdynių
vietoje, lengvai išimamas, 100-120 litrų talpos, maitinimas 12 V
nuo papildomo akumuliatoriaus, pajungto į bendrą automobilio
elektros tinklą. Šaldytuvas turi turėti CE sertifikatą. Garantija ne
mažiau 24 mėnesių.

26.

Automobiliui
suteikiama garantija

Garantija ne mažiau 24 mėnesių be ridos apribojimo.

27.

Automobilis turi turėti CE ženklinimą.

28.

Automobilis tinkamas naudoti Europos sąjungos šalyse.

29.

Pirkimo objektui pateikiami aprašymai ir vartotojo instrukcijos (arba vartotojo pagalba)
lietuvių kalba.

30.

Tiekėjas turi apdrausti automobilius 1-rių metų laikotarpiui Įprastinės transporto
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju ir KASKO draudimais.

31.

Automobilių valstybinė registracija atliekama Tiekėjo lėšomis.

II ANTROJI PIRKIMO DALIS. Aštuonratis visureigis – amfibija
Techninėje specifikacijoje nurodomi minimalūs reikalaujami parametrai.
3 lentelė
Eil.
Nr.
1

Pirkimo objektas

Aštuonratis visureigis – amfibija

Kiekis, vnt.

Prekių pristatymo vieta

1

Klaipėdos miestas

4 lentelė. Aštuonratis visureigis-amfibija (1 vnt.)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Parametro,
charakteristiko
s pavadinimas
Variklis
Galingumas
Korpusas
Stabdžiai
Aušinimas
Starteris
Keleivių vietų
skaičius
(sausumoje)
Keleivių vietų
skaičius
(vandenyje)
Greitis
(sausumoje)
Greitis
(vandenyje)
Keliamoji galia
(sausumoje)
Keliamoji galia
(vandenyje)
Kuro bako talpa
Ratų skaičius

Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujami parametrai

Keturtaktis, benzininis, dyzelinis arba dujinis.
Tūris – ne mažiau kaip 670 cm3
Ne mažiau kaip 20 kW
Vakume presuotas aukšto tankio polietilenas arba plienas
Hidrauliniai
Skysčiu
Elektrinis
Ne mažiau kaip 6 asmenys

Ne mažiau kaip 4 asmenys

Ne mažiau kaip 30 km/h
Ne mažiau kaip 4 km/h
Ne mažiau kaip 450 kg
Ne mažiau kaip 380 kg
Ne mažiau kaip 25 litrai
Aštuoni

16.
17.

Spalva
Papildoma
įranga

18.

19.
20.

Priekaba
aštuonračio
transportavimui
Garantija
aštuonračiui
Registracija

21.

CE ženklas

Žalia, mėlyna arba juoda
• Kablys priekabai.
• Stovėjimo užvalkalas.
• Triumo pompa.
• Priekinis vilkimo kablys.
• Pakabinamo variklio laikiklis.
• Laikymosi turėklų komplektas.
• Tentas.
• Tento užtempimo kabliukai.
• Tempimo virvė.
• Tempimo kilpų rinkinys.
• Raktų visureigiui-amfibijai komplektas.
• Kėliklis (domkratas).
• Avarinis “Stop” ženklas.
• Gesintuvas, ne mažesnės nei 2 litrų talpos.
• Vaistinėlė.
• Apsauginis rėmas.
• Ne mažiau kaip 4 gelbėjimosi liemenės.
• Ne mažiau kaip 1 liemenė su atšvaitais.
Benzininis ledo grąžtas.
• Atsarginis ratas (viso dydžio) su ratlankiu.
Priekaba su padangomis skirta aštuonračio visureigio-amfibijos
transportavimui
Ne mažiau kaip 12 mėnesiai
Tiekėjas, pagal Perkančiosios organizacijos suteiktą įgaliojimą, savo lėšomis,
atlieka transporto primonės registraciją.
Transporto priemonė turi turėti CE ženklinimą.

