ДП ТОВ «Девелопмент Макс ЛЛС»

«Автоінвестстрой-Чернігів»
14037, м. Чернігів, вул. Козацька, 58 код 30843190
р/р: 26009377454001 в ЧФ Приват Банк м. Чернігів, МФО 353586
тел.: (0462) 94-17-00, т./факс: (0462) 94-17-17

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо предмета закупівлі:
Легкові автомобілі ДК 021:2015 - 34110000-1
(Легковий автомобіль Renault Duster або «еквівалент за технічними характеристиками»
код ДК 021:2015 - 34111100-9 Легкові автомобілі типу «Універсал»)
1.Загальна інформація:
- Легковий автомобіль (кросовер, універсал) – повнопривідний транспортний засіб;
- Комплектації ZEN
- Привід: 4х4.
2.Параметри автомобіля:
Легковий автомобіль (кросовер) – повнопривідний транспортний засіб – 1 шт.:
- новий, не перебував в експлуатації;
- рік випуску – не раніше 2018 року;
Вимоги замовника щодо технічних
Технічні
характеристики
товару,
характеристик Товару
запропонованого
учасником
(заповнюються
фактичні
технічні
параметри автомобіля, запропонованого
для постачання) Renault Duster (вказати
найменування
згідно
сертифікату
відповідності (або паспорту або іншого
документу, що підтверджує якість)
1) двигун - стандарт токсичності Євро-6
Так/ двигун - стандарт токсичності Євро-6
3
2) об’єм двигуна – не більше 1600 см
Так/ 1461 см3
3) потужність двигуна не менше 100 к.с.
4) Пальне – дизель
5) Тип КПП – механічна, не менше 6ступенева
6) ESC (система курсової стійкості ) + HSA
(система допомоги при старті на підйомі)
7) ABS (антиблокувальна система гальм)
8) EBA (система допомоги при екстреному
гальмуванні) + EBD
(електронна система розподілу гальмівних
зусиль)

Так/ 110 к.с.
Так/ Пальне – дизель
Так/ Тип КПП – механічна, 6-ступенева
Так/ ESC (система курсової стійкості ) +
HSA (система допомоги при старті на
підйомі)
Так/ ABS (антиблокувальна система
гальм)
Так/ EBA (система допомоги при
екстреному гальмуванні) + EBD
(електронна система розподілу гальмівних
зусиль)

9) Передні та бокові подушки безпеки водія
та переднього пасажира

Так/ Передні та бокові подушки безпеки
водія та переднього пасажира

10) Подушки-шторки безпеки

Так/ Подушки-шторки безпеки

11) Центральний замок та іммобілайзер

Так/ Центральний замок та іммобілайзер

12) Сталевий захист картера двигуна та
задніх гальмівних дисків

Так/ Сталевий захист картера двигуна та
задніх гальмівних дисків

13) Повнорозмірне запасне колесо

Так/ Повнорозмірне запасне колесо

14) Бортовий комп'ютер

Так/ Бортовий комп'ютер

15) Клімат-контроль

Так/ Клімат-контроль

16) Обігрів заднього скла

Так/ Обігрів заднього скла

17) Комплект килимків для салону та
багажного відділення

Так/ Комплект килимків для салону та
багажного відділення

18) Передні та задні бризковик

Так/ Передні та задні бризковик

19) Система контролю "сліпих" зон

Так/ Система контролю "сліпих" зон

20) Задній парктронік

Так/ Задній парктронік

21) Мультимедійна навігаційна система
MEDIA NAV Evolution:

Так/ Мультимедійна навігаційна система
MEDIA NAV Evolution:

- 6 динаміків

- 6 динаміків

- сенсорний екран "7

- сенсорний екран "7

- стандратна картографія України

- стандратна картографія України

- система ECO моніторинга, оцінювання та
рекомендацій

- система ECO моніторинга, оцінювання
та рекомендацій

- денний та нічний режими

- денний та нічний режими

- монітор 4х4 (тільки для версій 4х4)

- монітор 4х4 (тільки для версій 4х4)

22) Підігрів передніх сидінь

Так/ Підігрів передніх сидінь

23) 16" легкосплавні диски + темне
тонування вікон + світло-сріблясті зовнішні
дзеркала заднього огляду + світло-сріблясті
поздовжні леєри + світло-сріблясті
декоративні елементи на передній та задній
бампери

Так/ 16" легкосплавні диски + темне
тонування вікон + світло-сріблясті
зовнішні дзеркала заднього огляду +
світло-сріблясті поздовжні леєри + світлосріблясті декоративні елементи на
передній та задній бампери

24) Фарба металік. Колір сірий

Так/ Фарба металік. Колір сірий

3. Вимоги до якості товару та інші вимоги.

3.1.Учасник гарантує якість автомобілю, що є предметом закупівлі та можливість його
експлуатації протягом гарантійного та післягарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації та
обслуговування становить не менше 36 (тридцяти шести) місяців або 100 000 км пробігу від дня
передачі Товару. Постачальник надає Покупцю обслуговування на Товар, а саме: технічне
обслуговування та гарантійний ремонт.
3.2.Учасник повинен мати матерiально-технiчну базу, у тому числi власні (орендовані,
партнерські, дилерські тощо) виробничі потужності та/або центри обслуговування з відповідними
умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування товару, що є предметом закупівлі.
3.3. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва тощо повинні
застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Технічні, якісні
характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим
чинним нормативним актам (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають
застосування заходів із захисту довкілля.
3.4. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції для підтвердження якості товару, що є
предметом закупівлі, повинен надати копію: сертифікату якості або паспорту якості або сертифікату
відповідності або сертифікату типу колісного транспортного засобу або, у випадку неможливості на
момент підготовки тендерної пропозиції надати такий документ, – учасник надає листпояснення/довідку тощо про причини неможливості його надання та гарантує надання такого
документу під час поставки Товару.
3.5. Постачальник повинен забезпечити: передпродажну підготовку (вартість цих робіт
враховується в ціновій пропозиції учасника), а також після продажне обслуговування протягом
гарантійного строку експлуатації.
3.6.Технічна документація, інструкція повинні бути українською або російською мовою.
3.7. Постачальник при передачі техніки повинен представити документи для реєстрації в
сервісному центрі МВС.

