Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 2786259-1

Сатып алудың атауы:

«Қараганды облысы денсаулық сақтау басқармасы Бұқар-Жырау
аудандық ауруханасы» КМК үшін автокөлік құралын мемлекеттік
сатып алу өткізу туралы

Лоттың нөмірі:

№ 19298916-ОК1

Лоттың атауы :

Автомобиль

Лоттың сипаттауы:

легковой, класс внедорожник, средней размерности,
автоматическая трансмиссия, объем 1900-2499 куб.см, усилитель
руля, кондиционер, подушки безопасности

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Толық акпарат техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген

Саны, көлемі:

1

Өлшем бірлігі:

Дана

Жеткізу орны:

354030100, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботоқара
к.ә., Ботақара к. Бухар-Жырауский район п.Ботакара ул. Казыбек
би, 52Б

Жеткізу мерзімі:

Келісім шарт Күнтізбе бойынша 30 күннен соң күшіне енеді"

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:

Шанақ Типі Кроссовер Есіктер саны кем дегенде 5 Орындар саны
кем дегенде 5 Қозғалтқыш Типі Жанармайлы Жұмыс көлемі,
куб.см Кем дегенде 1999 Цилиндрлер саны Кем дегенде 4
Қуаттандыру жүйесі үлестірілген қуат жүйесі Қуаты, айн/мин
кезде л.с (квт) кем дегенде 155 л.с. Экологиялығы Евро 5
Трансмиссия Жетек типі толық Қорап типі Автоматты Беріліс
саны кем дегенде 6 Қозғаушы күш Аспа Тәуелсіз Тежегіштер
Гидравликалық, дискілер Дискілер Жеңіл қоспалы кем дегенде 16
R Өлшемі, салмағы, көлемі ұзындығы, мм кем дегенде 4480 м ені,
мм кем дегенде 1855 м биіктігі мм кем дегенде 1645 м дөңгелек
базасы, мм кем дегенде 2670 м Клиренс, мм кем дегенде 172 м
Жүк салғыш көлемі кем дегенде 466/1455 м Бак көлемі кем
дегенде 62 литр Шығарылған жылы кем дегенде 2018 жылы
Жабдықталу: Алдыңғы орындықтардың жылытқышының болуы
Жиналмалы кілтте орталық құлыпты басқарудың болуы Шыны
тазалағыштардың тыныштық аймағында маңдай шыныны
жылытқыштың болуы Кондиционердің болуы Сыртқы айна
корпустарында бұрылыс қайталағышының болуы Рөлдегі
мультимедианы басқарудың болуы Арт жаққа көлікті қою
датчигінің болуы Рөлдің және БҚҚ сабының терімен
өрнектелуінің болуы Рөл жылытқышының болуы Алдыңғы және
артқы орындықтардың жылытқышының болуы Ілеспе қызметтер:
монтаждау, реттеу, қызметшілерді оқыту, автокөлікті тексеру
және сынақтан өткізу. Түсі - сұр металлик, Кепілдігі - 5 жыл
немесе 100 000 км. жүріп өту.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 2786259-1

Наименование закупки:

Государственная закупка автотранспортного средства для КГП
«Центральная районная больница Бухар-Жырауского района
Карагандинской области»

Номер лота:

№ 19298916-ОК1

Наименование лота:

Автомобиль

Описание лота:

легковой, класс внедорожник, средней размерности,
автоматическая трансмиссия, объем 1900-2499 куб.см, усилитель
руля, кондиционер, подушки безопасности

Дополнительное
описание лота:

Подробная характеристика предусмотренно в технической
спецификации

Количество:

1

Единица измерения:

Штука

Места поставки:

354030100, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,
Ботакаринская п.а., п.Ботакара Бухар-Жырауский район
п.Ботакара ул. Казыбек би, 52Б

Срок поставки:

30 календарных дней после вступления договора в силу.

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров
(работ, услуг):

Кузов Тип Кроссовер Количество дверей не менее 5 Количество
мест Не менее 5 Двигатель Тип Рабочий объем, куб.см.
Бензиновый не менее 1999 Число цилиндров Не менее 4 Система
питания Система распределенного питания Мощность, л.с. (квт)
при об/мин Экологичность не менее 155 л.с. Евро 5 Трансмиссия
Тип привода Полный Тип коробки Автомат Число передач не
менее 6 Ходовая часть Подвеска Независимая Тормоза Диски
Гидравлические, дисковые Легкосплавные не менее 16R
Размеры, масса, объемы Длина, мм. не менее 4480 м Ширина, мм.
не менее 1855 м Высота, мм. не менее 1645 м Колесная база, мм.
не менее 2670 м Клиренс, мм. не менее 172 мм Объем багажника
Объем бака Год выпуска не менее 466/1455 литра не менее 62
литров не менее 2018 года Комплектация: Наличие Подогрева
передних сидений Наличие управления центральным замком в
раскладном ключе +сигнализация Наличие подогрев лобового
стекла в зоне покоя стеклоочистителей Наличие кондиционера
Наличие повторителей поворота в корпусах наружных зеркал
Наличие управления мультимедией на руле Наличие датчика
парковки сзади Наличие отделки руля и рукоятки КПП кожей
Наличие подогрева руля Наличие подогрева передних и задних
седений Сопутствующие услуги: Монтаж, наладка, обучение
персонала, проверка и испытание автомобиля. Цвет- серый
металлик, Гарантия -5 лет или 100 000 км. пробега,

