A. Технічна та цінова пропозиція Постачальника
1.
№

1.

2.
Специфікація, що вимагається

Повнопривідний позашляховик (клас J)
європейського походження:
- 4WD машина (класу J).
- модель: щонайменше 2016 року
- Тип: Кросовер
- Кількість дверей: 5, кількість місць: 5
- мотор: потужність щонайменше 1400
куб.cм, кількість циліндрів – 4, дизельний тип
- коробка передач механічна (щонайменше
5),
- кліренс – щонайменше 200 мм,
- повна вага: щонайменше 1700 кг
- об’єм паливного баку: щонайменше 45
літрів
- об’єм багажника: щонайменше 400 літрів
- довжина автомобіля: щонайменше 4000
mm,
- ширина автомобіля: щонайменше 1700 мм,
- висота автомобіля: щонайменше 1600 мм,
- нижня накладка для захисту двигуна та
переднього бампера,
- розмір шин: 195 /65 R16 (включаючи літні та
зимові версії)
- споживання пального: у межах міста - л/100
kм: 5,7; поза межами міста - л/100 kм: 5;
мішаний тип - л/100 kм: 5,2.
- макс. швидкість: щонайменше 150 kм на
годину
- тип мотора: Євро IV.
- ABS із системою SRS повітряних подушок
для водія та пасажира, іммобілайзер,
навігаційна система, центральний замок,

3.
Специфікація, що
надається

4.
Одиниця

Шт.

5.
К-ть
одиниць

1

6.
Вартість одиниці, UAH
(Умови доставки DDP, м.
Львів, вул. Шевченка,
70/1)

7.
Всього,
UAH

8.
Зауваження
Комісії
оцінювання

2.

сигналізація, електропідогрів бокових
дзеркал , захісна плівка, додаткове світло,
маркування з інформацією проекту
- AM/FM Радіо, CD-Плейер, Конденціонер,
покрив сидіння, коврики, набір інструментів
та знак аварійної зупинки, вогнегасник
- період гарантії: 36 місяців чи 100000 км,
- колір: зелений/оливковий/білий
- прохід машини на момент проходження не
повинен перевищувати деонтологічний
стандарт
Запасні шини (зимові)

Шт.

3.

Повністю заправлений паливний бак

Літр

4

Всього
•

Колонка 3 заповнюється дилером та повинна містити детальну інформацію що пропонується (наприклад слова “відповідає” або “так” не достатньо)

Ми розуміємо, що якщо ми не в змозі відповісти без затримки після отримання повідомлення про присудження контракту, або якщо надана інформація виявилася
неправдивою, то рішення щодо присудження контракту буде вважатися недійсним та анульованим.
Щиро Ваш,
_____________________________________________
Підпис уповноваженого представника юридичної особи
_____________________________________________
ПІБ та посада уповноваженого представника юридичної особи

