Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА
(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ)

Предмет на процедурата: „Доставка на специализирани автомобили за „Кремък“
ЕООД“, включваща 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка на високопроходими автомобили (за автопатрулна
дейност) - 2 броя.“
Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по
СОТ) - 1 брой.“
Обособена позиция № 1: „Доставка на високопроходими автомобили (за
автопатрулна дейност) - 2 броя.“
Предмет на доставката: Високопроходими автомобили (за автопатрулна дейност) - 2
броя.
Минимални технически характеристики:



















Вид на двигателя – дизелов;
Тип на впръскване - common rail;
Задвижване – 4х4;
Максимална мощност – не по-малко от 80 kW;
Работен обем (см3) – не по-малко от 1400 см3;
Европейска екологична норма – EURO 6 или еквивалентно;
Брой предавки – 6;
Брой места –3+1;
Подсилено окачване;
Защитна кора под двигателя;
ABS - Антиблокираща система на спирачките;
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране;
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията;
ASR - Електронна система за контрол на сцеплението;
Асистент за подпомагане на потеглянето по наклон;
Въздушна възглавница за водача;
Въздушна възглавница за пътника до водача;
Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза;
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Предни триточкови предпазни колани;
Задни триточкови предпазни колани;
Дневни светлини;
Сервоусилвател на волана;
Електронен имобилайзер;
Възможност за ЕКО режим на работа на двигателя;
Стандартно отопление с рециклиране на въздуха;
Поленов филтър;
Отопляемо задно стъкло;
Звукова сигнализация за забравени включени светлини;
Сигнализация за незакопчан колан;
Тонирани стъкла;
Климатик;
Предни електрически стъкла;
Радио CD с възможност за управление от волана;
Bluetooth;
Дистанционно централно заключване;
Автоматично заключване на вратите при движение;
Гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег, в зависимост
от това кое от двете събития настъпи първо.

Обособена позиция № 2: „Доставка на лек автомобил комби (за сервизна дейност по
СОТ) - 1 брой.“
Предмет на доставката: Лек автомобил комби (за сервизна дейност по СОТ) - 1 брой.
Минимални технически характеристики:















Вид на двигателя – дизелов;
Тип на впръскване: common rail;
Задвижване – предно задвижване;
Вид каросерия – комби;
Максимална мощност – не по-малко от 55 kW;
Работен обем (см3) – не по-малко от 1400 см3;
Европейска екологична норма – EURO 6 или еквивалентно;
Брой предавки – 5;
Брой места – 4+1;
Подсилено окачване;
Защитна кора под двигателя;
ABS - Антиблокираща система на спирачките;
AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране;
ESP - Електронна система за динамичен контрол на траекторията;
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ASR - Електронна система за контрол на сцеплението;
HSA - Асистент за подпомагане при потегляне по наклон;
Въздушна възглавница за водача;
Въздушна възглавница за пътника до водача;
Възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника
до водача;
Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и таза;
Предни триточкови предпазни колани;
Задни триточкови предпазни колани;
Предни LED дневни светлини;
Фарове за мъгла;
Климатик;
Сервоусилвател на волана;
Електронен имобилайзер;
Стандартно отопление;
12-волтов контакт на централната конзола;
Отопляемо задно стъкло;
Звукова сигнализация за забравени включени светлини;
Сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача;
Тонирани стъкла;
Брони в цвета на купето;
Надлъжни релси на покрива;
Пълноразмерна резервна гума;
Предни електрически стъкла, импулсно стъкло от страната на водача;
Радио с възможност за управление от волана;
Bluetooth;
Дистанционно централно заключване;
Автоматично заключване на вратите при движение;
Възможност за ЕКО режим на работа на двигателя;
Гаранция от производителя за срок от 5 години или 200 000 км пробег, в зависимост
от това кое от двете събития настъпи първо.
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