Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3468451-1

Сатып алудың атауы:

Солтүстік Қазақстан облысының әкімдігі Солтүстік
Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасының "Булаев орман
шаруашылығы" КММ үшін мемлекеттік сатып алу

Лоттың нөмірі:

№ 26218347-ОК1

Лоттың атауы :

Автомобиль

Лоттың сипаттауы:

жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық трансмиссия,
көлемі 3000 куб.см дейін

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес жеңіл автомобилі

Саны, көлемі:

1

Өлшем бірлігі:

Дана

Жеткізу орны:

593620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев
ауданы, Булаев қ. ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан
облысы,Мағжан Жұмабаев ауданы,Булаев қ. Пушкина к.19
уй.

Жеткізу мерзімі:

Келісім күшіне енген сәттен бастап 20 кунтізбелік күн

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Атауы: қызметтік пайдалану үшін жеңіл автокөлік сатып
алу • Доңғалақ формуласы /жетекші доңғалақтар 4*4/
барлығы. • Қозғалтқыштың орналасуы – алдыңғы бойлық. •
Шанақ түрі / есік саны – универсал/3 кем емес. • Орын саны
- 4 кем емес. • Ұзындығы/ені/биіктігі, мм
3740/1680/1640/артық емес. • Базасы, мм - 2200 кем емес. •
Алдыңғы/артыңғы доңғалақтардың жолтабаны, мм 1440/1420 кем емес. • Жол саңылауы, мм - 205 кем емес. •
Жолаушы/жүк нұсқаларындағы жүк бөлімшесінің көлемі (л)
– 265/585 кем емес. • Қозғалтқыш түрі – бензинді. • Қуат
көзі – электронды басқарумен жанармайды бүрку. •
Цилиндрлердің саны/орналасуы –4 артық емес, қатарлы. •
Жұмыс көлемі, текше см - 1690 кем емес. • Максималды
қуаты, кВт(л.с.)/көлемі/мин - 61(83)/5000 кем емес. •
Жанармай – бензин. • Максималды жылдамдығы, сағ\км 142 кем емес. • Екпіндеу уақыты 0-100 сағ\км, с 17,0 кем
емес. • Аралас циклінде жанармай шығыны, л/100км - 9,9
артық емес. • Жарақталған күйдегі массасы, кг – 1285 кем
емес. • Техникалық мүмкін максималды массасы, кг – 1610
артық емес • Жанармай багының көлемі, л – 42 кем емес. •
Трансмиссия түрі – 5МТ • Бас берілістің беріліс саны – 3,9
кем емес. • Алдыңғы аспасы – тәуелсіз, көлденең тетікті,
серіппелі, гидравликалық ысырмалы амортизаторлармен
және көлденең орнықтылық тұрақтандырғышпен. •
Артыңғы аспасы – тәуелсіз, тетікті, серіппелі,
гидравликалық ысырмалы амортизаторлармен. • Шиналар
өлщемділігі 185/75 R 16 кем емес Жабдықталуы: 16" толық
өлшемді болаттан жасалған қосалқы доңғалақ.
Аспаптардың жаңа комбинациясы. Қосымша
тұтынушылардың қосылуы 12V патроны. Рөлдің
гидрокүшейткіші. Алдыңғы әйнектердің
электрәйнеккөтергіштері. Әйнектері қараңғыланған.
Дыбыстық жүйе. Бұғатталуға қарсы жүйе (ABS). Тез тежеу
жүйесі (BAS). Тежеу күшін реттейтін электронды жүйе
(EBD). Кепілдік 3 жылдан немесе 35 000км. кем емес,
қайсысы ерте жетеніне байланысты. Шығарылған жылы –
2019 жылдан бұрын емес. Түсі: металик, сұр немесе
тапсырыс берушімен келісім бойынша. Жеткізу мерзімі:
келісімнің күшіне енген сәтінен бастап 20 күнтізбелік күн.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 3468451-1

Наименование
закупки:

Государственная закупка для КГУ "Лесное хозяйство
Булаевское" акимата Северо-Казахстанской области
управления природных ресурсов и регулирования
природопользования Северо-Казахстанской области

Номер лота:

№ 26218347-ОК1

Наименование лота:

Автомобиль

Описание лота:

легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия,
объем до 3000 куб.см

Дополнительное
описание лота:

Автомобиль легковой строго согласно технической
спецификации

Количество:

1

Единица измерения:

Штука

Места поставки:

593620100, Северо-Казахстанская область, Район Магжана
Жумабаева, г.Булаево КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская
область,Район Магжана Жумабаева г.Булаево ул.Пушкина
19

Срок поставки:

Двадцать календарных дней с момента вступления договора
в силу

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

Наименование: Приобретение легковой автомашины для
служебного пользования • Колесная формула /ведущие
колеса 4*4/ все. • Расположение двигателя – переднее
продольное. • Тип кузова / количество дверей –универсал/3
не менее. • Количество мест- 4 не менее. •
Длина/ширина/высота, мм 3740/1680/1640/не более. • База,
мм- 2200 не менее. • Колея передних/ задних колес,
мм-1440/1420 не менее. • Дорожный просвет, мм- 205 не
менее. • Объем багажного отделения в
пассажирском/грузовом вариантах (л) – 265/585 не менее. •
Тип двигателя –бензиновый. • Система питания – впрыск
топлива с электронным управлением. • Количество/
расположение цилиндров –не более 4, рядное. • Рабочий
объем, куб.см- 1690 не менее. • Максимальная мощность,
кВт(л.с.)/об/мин -61(83)/5000 не менее. • Топливо – бензин. •
Максимальная скорость , км\ч -142 не менее. • Время
разгона 0-100км/ч,с 17,0 не менее. • Расход топлива в
Смешанном цикле, л/100км - 9,9 не более. • Снаряженная
масса, кг – 1285 не менее. • Технически допустимая
максимальная масса, кг – 1610 не более • Объем топливного
бака, л – 42 не менее. • Тип трансмиссии – 5МТ •
Передаточное число главной передачи – 3,9 не менее.
•Подвеска передняя – независимая, на поперечных
рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной
устойчивости •Подвеска задняя – зависимая, рычажная,
пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами. •Размерность шин 185/75 R 16 не менее
Оборудование: Запасное полноразмерное стальное колесо
16". Новая комбинация приборов. Патрон 12V подключения
доп. потребителей. Гидроусилитель руля.
Электростеклоподъемники передних дверей. Тонированные
стекла. Аудиосистема. Антиблокировочная система
(ABS).Система быстрого торможения (BAS). Электронная
система распределяющая тормозные усилия (EBD).
Гарантии не менее 3 года либо 35 000км., в зависимости от
того, что наступит ранее. Год выпуска- не ранее 2019 года.
Цвет : металик, серый или по согласованию с заказчиком.
Срок поставки: 20 календарных дней с момента вступления
договора в силу.

