Caiet de sarcini

Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.
în acest sens, fiecare caracteristică va fi evidenţiată, obligatoriu, în propunerea tehnică a ofertantului, astfel
încât comisia de evaluare din cadrul Autorităţii Contractante să o poată identifica drept criteriu îndeplinit
conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada explicită a caracteristicilor tehnice declarate
vor fi considerate neconforme.
Ofertele care se vor abate de Ia prevederile Caietului de Sarcini, vor fi luate în considerare, numai în
măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale
solicitate, iar ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute in Caietul de Sarcini
atrage descalificarea Ofertantului.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar
pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si nu au ca scop favorizarea sau eliminarea

anumitor furnizori sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor 11 considerate ca având menţiunea
de „sau echivalent”.
Specificaţii
Tehnice
Caroserie

hatchback 5 usi

Combustibil

Benzina fara plumb

Motor cu
supraalimentare

Capacitate
cilindrica

max. 1,6!

supralimentare

tu rbo

Putere maxima

min. 130 cp

Tracţiune

fata

Cutie de viteze

manuala cu 6 trep te

Volum portbagaj

min. 400 1

Norma de poluare

EU 6
pentru şofer
pentru pasager fata cu b u to n de
dezactivare

Airbag

lateral in fata
cortina din fata pana in s p a te
Control electronic al
tractiunii

ASR

Da

Sistem antiblocare al
roţilor

ABS

Da

Program electronic de
asigurare a stabilitatii

ESP

Da

Computer de bord

Consum instantaneu;
Consum mediu;
Autonomie r a m a s a ;
Viteza medie;

Servodirectie

Variabila funcţie de viteza

Oglinzi exterioare

Reglabile electric;
încălzite;
La culoarea caroseriei;

Stergatoare parbriz

Cu senzor de ploaie

Asistenta la plecare din
panta

Da

Sistem audio

Cu radioAM/FM ecran tactil c o lo r;
Conexiuni pentru AUX si US B;
Bluethoot pentru telefon;

Comenzi audio pe volan

Da

Cruise control

Da

Faruri

Cu lentile focalizante si b e c
halogen;
Control a u to m a t si funcţie d e
d etectare a tunelurilor;
Control inteligent faza lunga;

Geamuri

Electrice fata si spate

Volan

Reglare pe inaltime si a d a n c im e

Aer conditionat

Climatronic bizona

Scaun şofer

Reglaj manual

Scaun pasager fata

Reglaj manual

Cotiera fata central

Da

Scaune spate

Rabatabile 60/40

închidere centralizata

Da

Tapiserie

Stofa

Senzor presiune pneuri

Cu afişarea presiunii

Proiectoare ceata

Da

Asistenta parcare

Fata si spate

Parasolare

Cu oglinda si iluminare led

Geamuri

Laminate

Garanţie

24 luni fara limita de km.

Asistenta rutiera

12 luni fara limita de km.

Consum mixt

max. 6 1/100 km.

Consum oras

max. 7,71/100 km.

Consum extraurban

max. 5 1/100 km.

Jante

fata si spate din aliaj

Pachet legislativ

Trusa sanitara auto omologata
RAR

Termen de livrare:
- livrare echipamente: TeiTmenul de livrare este de max. 4 luni
Termen de garanţie: minim 24 luni 24 luni fara limita de km.
Caracteristicile tehnice si funcţionale prezentate pentru produsele solicitate sunt minime, e le putând fi ofertate
la un nivel superior. In cazul in care nu pot fi satisfăcute toate cerinţele minime impuse, oferta se respinge.

