LENGVOJO AUTOMOBILIO PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Trakų istorijos muziejus (toliau vadinama – perkančioji organizacija), numato pirkti lengvąjį
automobilį.
2. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.
II. PIRKIMO OBJEKTAS
3. Perkama prekė – lengvasis automobilis. Prekės

savybės nustatytos pateiktoje techninėje

specifikacijoje, sudarytoje nurodant pirkimo objekto technines sąlygas.
4. Prekė turi būti pristatyta ne daugiau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
5. Prekės pristatymo vieta – Trakų istorijos muziejus, adresu: Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai.
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Lengvojo automobilio techninės sąlygos
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Bendrieji reikalavimai lengvajam automobiliui:
Automobilio gamintojas, markė, modelis
Automobilio kategorija, klasė M1
Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas
Automobilio pagaminimo metai 2014
Pervežamų keleivių skaičius – ne mažiau 8 keleivių
+ 1 vairuotojas (keleivių sėdynių išdėstymas
derinamas atskirai su konkurso laimėtojo)
1.6. Durys - ne mažiau 4
1.7. Pagrindinė išorinė kėbulo dažų danga („Metallic“
sidabrinė)
1.8. Keleivių skyrius pilnai įstiklintas, įskaitant ir galines
duris
1.9. Pavarų dėžė – mechaninė arba automatizuota, ne
mažiau kaip 6 pavarų
1.10. Keleivių salono aukštis – ne mažiau kaip 1700 mm.
1.11. Ratų bazė – ne mažiau 3700 mm.
2.
Reikalavimai varikliui:
2.1. Galia – ne mažiau kaip 110 kW.
2.2. Sukimo momentas – ne mažesnis kaip 370 Nm.
2.3. Degalų rūšis – dyzelinas
2.4. Variklio atitikimas ES toksiškumo standartaui ne
žemesniam kaip EURO 5
2.5. Kuro sąnaudos litrais 100 km ridos mišriomis
sąlygomis (vidutinės) matuojamomis pagal Europos
Komisijos direktyvą 80/1268/EEB - ne daugiau
kaip 8,3 l/100 km.

Tiekėjo techninės charakteristikos:
(tiekėjas įrašo konkrečias rodiklių
reikšmes)
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Reikalavimai saugumo ir apsaugos priemonėms:
Visų durų centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu
ir apsaugos sistema, atitinkančia
minimalius
draudimo bendrovių reikalavimus Kasko draudimui
Priekinės oro pagalvės, reguliuojamo aukščio
saugos diržai vairuotojo kabinoje ir saugos diržai
visose sėdynėse
Variklio imobilizatorius
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema, traukos
kontrolės sistema, stabdžių antiblokavimo sistema
(ABS), elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas
Reikalavimai vidaus ir kitai įrangai:
Nuolatinio greičio palaikymo sistema
2 rakteliai su nuotolinio valdymo mygtukais
Priekiniai ir galinis rūko žibintai
Gamykliniai priekiniai ir galiniai parkavimo
jutikliai
Oro kondicionierius vairuotojui ir keleivių salonui
Elektra reguliuojama ir šildoma vairuotojo sėdynė
su porankiu ir pogalviu
Reguliuojamo aukščio ir nuotolio vairaratis
Garsinis perspėjimo signalas „Įjungtos šviesos“
Daiktadežė, puodelio, popieriaus ir rašiklio laikikliai
Gamyklinė audiosistema (radijas/USB, MP3)
Elektroninis laikrodis.
Tamsinti keleivių salono langai
Elektra valdomi priekinių durelių langai
Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai
Atsarginis ratas (normalaus dydžio)
Degalų bakas ne mažiau kaip 80 litrų
Gamyklinė Bluetooth laisvų rankų įranga
vairuotojui
Šviesos keleivių salone
Garantija:
Garantija lengvajam automobiliui ne mažiau kaip 3
metai arba ridos limitui ne mažiau kaip 100 000 km.
Kėbului (nuo kiauryminio prarūdijimo) – 12 metų.
Papildomi reikalavimai:
Techninės apžiūros paketas (vaistinėlė, avarinis
ženklas, 2 gesintuvai su laikikliais ≥ 4 litrų, šviesą
atspindinti liemenė), domkratas, ratų veržliaraktis,
avarinio išėjimo plaktukai
Pristatymo terminai:
Ne daugiau kaip 4 mėn. po sutarties pasirašymo

Pasiūlymus ir pastabas dėl šio techninės specifikacijos projekto galima pateikti iki 2014 m.
rugsėjo 23 d. 17.00 val.
Kontaktinis asmuo: viešųjų pirkimų specialistas Saulius Medzevičius;
Tel.: 852855297
El.p.: s.medzevicius@trakaimuziejus.lt
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