Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3533279-1

Сатып алудың атауы:

«Қарағанды қаласының мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі» ММ
үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу

Лоттың нөмірі:

№ 27014654-ОК1

Лоттың атауы :

Автомобиль

Лоттың сипаттауы:

жеңіл, автоматты трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін

Лоттың қысқаша сипаттауы: Служебная автомашина
Саны, көлемі:

1

Өлшем бірлігі:

Бірлік

Жеткізу орны:

351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы
Нурсултан Назарбаев 39

Жеткізу мерзімі:

150 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық,
техникалық, сапалық және
пайдалану мінездемесін
сипаттау:

Қозғалтқыш Қозғалтқыш түрі: бензинді Улылық нормасы: Евро5 Жұмыс
көлемі 2 359 см3 кем емес Қозғалтқыш көлемі 2,4 л кем емес. Максималды
қуаты, (об./мин.) 188 л.с. кеме емес. Максималды айналу кезеңі, (об./мин.)
241 (4000) Нм кем емес. Трансмиссия Трансмиссия түрі: автоматты Беріліс
қорабының саны: 6 Жетек түрі: алдыңғы Шанақ Шанақ түрі: седан Шанақ
түсі: ақ Есіктер саны 4 кем емес және орын 5 кем емес Ауқымдар (ұзындық
4855 мм., кем емес, енің 1860 мм., кем емес, биіктігі 1485 мм. кем емес)
Дөңгелектер базасы 2 805 мм кем емес. Дөңгелектер жолтабаны (алдыңғы
1604/1605 (16″) мм., кем емес, артқы 1594/1595 (17″, 18″) мм кем емес) Жол
саңылауы: 155 мм кем емес Динамикалық сипаттамалар Екпін 0-100 км/сағ.,
9,1 c жоғары емес. Максималды жылдамдық 210 км/сағ. кем емес
Жанармай шығыны Қала, 12 л./100км жоғары емес. Трасса, 6,2 л./100км
жоғары емес. Аралас, 8,3 л./100км жоғары емес Электропакет: Артқы
көріністің сыртқы айнасын жылыту - бар Алдыңғы орындықтарды жылыту бар Артқы орындықтарды жылыту - бар Меңгерік дөңгелегін жылыту - бар
Шыны тазартқыш аймағындағы жел әйнегін жылыту - бар Экстерьер
Хроммен қапталған қондырғысымен бәсеңдеткіш - бар Хроммен қапталған
қондырғысымен екі бәсеңдеткіш - бар Үлкейтілген жол саңылауы (155 мм) –
бар Жеңіл балқитын дөңгелек дискілер, шиналар 235/45 R18 – бар Үлкен
көлемді қосалқы дөңгелек - бар Жарық диодты күндізгі жүріс жарықтары –
бар Жарық диодты алдыңғы фаралар – бар Жарық диодты алдыңғы тұманға
қарсы фаралар – бар Ультракүлгіннен қорғайтын желдік және бүйірлік
алдыңғы әйнек – бар Су жұқпайтын алдыңғы бүйірлік әйнек – бар Артқы
көріністің сыртқы айнасын реттеу және жинаудың электр жетегі - бар
Жарық диодты қосымша тоқтату сигналы – бар Алдыңғы және артқы
шашыратқыштар – бар Артқы жарық диодты шамдар – бар Панорамалық
шатыр, электрлі люк - бар Интерьер 4.3 түрлі түсті дисплейімен аспапқұралдар панелі – бар Меңгерік дөңгелегін және трансмиссия селекторының
сабын балғарымен өңдеу - бар Орталық шынтақ таянышты балғарымен
өңдеу – бар Артқы көріністің қараңғыланған салон айнасы – бар Айна және
көлеңкелегіш күннен қорғайтын күнқағар – бар Есік панельдерінің жоғары
қабат бөлігін жұмсақ пластикпен өңдеу – бар 60/40 Пропорцияларға
жайылатын артқы орындықтар – бар Интерьерді декоративті көмескі
көлеңке жарығы – бар Орындықтарды былғарымен өңдеу – бар Басқыға
арналған алюминий қаптамалар - бар Қауіпсіздік Қауіпсіздіктің фронтальді
жастықшалары – бар Қауіпсіздіктің бүйірлік жастықшалары + қауіпсіздік
пердешелері – бар Жүргізуші қауіпсіздігінің тізелік жастықшалары – бар
Тежеудің бұғатталуға қарсы жүйесі – бар Бағыттық тұрақтылық жүйесі – бар
Белсенді басқарудың кіріктірілген жүйесі – бар Көтерілуге қозғалу кезінде
көмек көрсету жүйесі – бар Шұғыл тежеу туралы ескерту жүйесі – бар
Шиналардағы қысымға мониторинг жүйесі- бар Соқыр аймақтарды бақылау
жүйесі – бар Автомобильді жолда ұстап қалу жүйесі – бар Қозғалыс
басталған кезде есіктердің автоматты түрде жабылуы – бар Соқтығысқан
кезде есіктердің автоматты түрде ашылуы – бар Сигнал беру (ашуға) - бар
Жайлылық Меңгерікпен басқарудың бейімделген жүйесі – бар
Жылдамдықты шектеуіш круиз-бақылау – бар Көлікті қоятын алдыңғы және
артқы құрылғылар – бар Жарық құрылғысы - бар Жаңбыр құрылғысы – бар
Биіктігі және ұшып өту бойынша меңгерік колонкаларды реттегіш – бар
Жүргізушінің орындығын биіктігі бойынша реттегіш – бар Алдыңғы
орындықтар желдеткіші – бар Меңгерік дөңгелегіндегі аудио жүйені және
круиз-бақылауды басқару тетігі – бар Мобильді құрлығыны қосу үшін
Bluetooth Интерфейсі – бар Берілістерді ажыратып қосудың меңгерік
астындағы «желектер» - бар Мобильді телефон үшін сымсыз зарядтау
жабыдығы – бар Жүргізуші орындығының бел тіреуішін реттегіштердің
электр жетегі – бар Орталық құлыпты қашықтықтан басқару кілті –бар
Алдыңғы және артқы электр әйнек көтергіш – бар Желдік әйнектің
булануына қарсы жүйемен екі аймақты климат-бақылау – бар Аудиожүйесі –
бар Навигациялық жүйе және Қазақстан картасын қуаттау – бар Айналаны
шолу камерасы - бар Кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты тетікпен қосу –
бар Электлі тұрақтау тежегіші – бар Жүргізуші орындығын 12 бағытта
икемдей алатын жады бар реттегіштердің электр жетегі - бар Алдыңғы
жолаушының орындығын 8 бағытта реттегіштердің электр жетегі - бар
Тұраққа автоматты қоятын интеллектуалды жүйе –бар Шыққан жылы -2019
жыл. Кепілдік: 5 жыл немесе жүрісі 150 000 км, негізгі тораптар мен
агрегаттарға өткені басталады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 3533279-1

Наименование закупки:

Государственные закупки для ГУ «Отдел государственных активов и
закупок города Караганды» способом открытого конкурса

Номер лота:

№ 27014654-ОК1

Наименование лота:

Автомобиль

Описание лота:

легковой, класс Е, автоматическая трансмиссия, объем до 3000 куб.см

Дополнительное описание
лота:

Служебная автомашина

Количество:

1

Единица измерения:

Единица

Места поставки:

351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би
Нурсултан Назарбаев 39

Срок поставки:

в течении 150 календарных дней

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

Двигатель Тип двигателя: бензиновый Норма токсичности: Евро5 Рабочий
объем не менее 2 359 см3 Объем двигателя не менее 2,4 л. Максимальная
мощность, не менее (об./мин.) 188 л.с. Максимальный крутящий момент, не
менее (об./мин.) 241 (4000) Нм Трансмиссия Тип трансмиссии:
автоматическая Количество передач: 6 Тип привода: передний Кузов Тип
кузова: седан Цвет кузова: белый Количество дверей не менее 4 и мест не
менее 5 Габариты (длина не менее 4855 мм., ширина не менее 1860 мм.,
высота не менее 1485 мм.) Колесная база не менее 2 805 мм. Колея
(передняя не менее 1604/1605 (16″) мм., задняя не менее 1594/1595 (17″,
18″) мм.) Дорожный просвет: не менее 155 мм. Динамические
характеристики Разгон 0-100 км/ч, не более 9,1 c. Максимальная скорость
не менее 210 км/ч Расход топлива: Город, не более 12 л./100км. Трасса, не
более 6,2 л./100км. Смешанный, не более 8,3 л./100км Электропакет:
Подогрев наружных зеркал заднего вида - есть Подогрев передних сидений есть Подогрев задних сидений - есть Подогрев рулевого колеса - есть
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей – есть Экстерьер
Глушитель с хромированной насадкой - есть Два глушителя с
хромированной насадкой - есть Увеличенный дорожный просвет (155 мм) есть Легкосплавные колесные диски, шины 235/45 R18 - есть
Полноразмерное запасное колесо - есть Светодиодные дневные ходовые
огни - есть Светодиодные передние фары - есть Светодиодные передние
противотуманные фары - есть Ветровое и боковые передние стекла с
защитой от ультрафиолета - есть Водоотталкивающие передние боковые
стекла - есть Электропривод регулировок и складывания наружных зеркал
заднего вида - есть Светодиодный дополнительный стоп сигнал - есть
Брызговики, передние и задние - есть Задние светодиодные фонари – есть
Панорамная крыша, люк с электроприводом - есть Интерьер Приборная
панель с 4.3 цветным дисплеем - есть Отделка кожей рулевого колеса и
ручки селектора трансмиссии - есть Отделка кожей центрального
подлокотника - есть Самозатемняющееся салонное зеркало заднего вида есть Солнцезащитные козырьки с зеркалами и подсветкой - есть Отделка
верхней части дверных панелей мягким пластиком - есть Задние сиденья
раскладывающиеся в пропорции 60/40 - есть Декоративная подсветка
интерьера - есть Отделка сидений кожей – есть Алюминиевые накладки на
педали - есть Безопасность Фронтальные подушки безопасности - есть
Боковые подушки безопасности + шторки безопасности - есть Коленная
подушка безопасности водителя - есть Антиблокировочная система
тормозов - есть Система курсовой устойчивости - есть Интегрированная
система активного управления - есть Система помощи при трогании на
подъеме - есть Система предупреждения об экстренном торможении - есть
Система мониторинга давления в шинах - есть Система контроля слепых зон
- есть Система удержания автомобиля в полосе - есть Автоматическое
запирание дверей при начале движения - есть Автоматическое отпирание
дверей при столкновении - есть Сигнализация (На вскрытие) - есть Комфорт
Адаптивная система рулевого управления - есть Круиз-контроль с
ограничителем скорости - есть Передние и задние датчики парковки - есть
Датчик света - есть Датчик дождя - есть Регулировка рулевой колонки по
высоте и по вылету - есть Регулировка сиденья водителя по высоте - есть
Вентиляция передних сидений - есть Кнопки управления аудио системой и
круиз-контролем на рулевом колесе - есть Интерфейс Bluetooth для
подключения мобильных устройств - есть Подрулевые «лепестки»
переключения передач - есть Беспроводная зарядка для мобильного
телефона - есть Электропривод регулировок поясничного подпора сиденья
водителя - есть Ключ с дистанционным управлением центральным замком есть Передние и задние электростеклоподъемники - есть Двухзонный
климат-контроль с системой против запотевания ветрового стекла - есть
Аудиосистема – есть Навигационная система поддержкой карт Казахстана есть Камера кругового обзора - есть Система бесключевого доступа и запуск
двигателя кнопкой - есть Электрический стояночный тормоз - есть
Электропривод регулировок сиденья водителя в 12 направлениях с памятью
настроек - есть Электропривод регулировок сиденья переднего пассажира в
8 направлениях - есть Интеллектуальная система автоматической парковки
– есть Год выпуска 2019 год. Гарантия: 5 лет или 150 000 км пробега, что
наступит ранее, на основные узлы и агрегаты.

