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Anexa 2_Specificațiile tehncice_2019-DSP-UE-01

SPECIFICAȚIILE TEHNICE A UNITĂȚILOR DE TRANSPORT
Licitația deschisă Nr.: 2019/DSP/UE/01
Data: 19 aprilie 2019
Lot 1: Automobile (5 locuri, cutie mecanică) – 6 unități

Nr

1

Articolul

Automobil

Specificaţii
Capacitate:
 Număr de locuri: 5 (inclusiv conducătorul auto).
Motor:
• Combustibil: benzină;
• Cai putere: ≥ 70 C. P. ;
• capacitate cilindrică ≤ 1800 cm3;
• EURO 6
• Consumul de combustibil benzină mixt (urban/extraurban): ≤
7l/100km.
Caroserie:
• universal, 5 usi;
Suspensie:
• faţă - independentă;
• spate - independentă,
Direcţie: direcţie asistată;
Cutie de viteze: mecanică (min 5+1 trepte).
Garda la sol: ≥140 mm (pentru mașina încărcată).
Caracteristici de siguranţă:
• Airbag-uri faţă şi laterale pentru şofer şi pasagerul din faţă;
• Centuri de siguranţă față și spate;
• ABS,
• ESP;
• Închidere centralizată.
Exterior:
• Faruri anticeaţă (minim față);
• Oglinzi retrovizoare cu reglare din interior
• Culoare: alb ne-metalizat
• Roată de rezervă: mărime standart

Cantitatea

6

Interior:
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Aer conditionat;
Volum portbagaj ≥450 l, (≥1400 l cu bancheta din spate pliată)
Tapițerie textil
Geamuri faţă acţionate electric
iluminare portbagaj;

Garanţie - min. 3 ani sau 100,000.00 KM
Condiţii generale de calitate
 Toţi ofertanţii sunt obligaţi să prezinte dovezi de corespundere a calităţii cu standardele internaţionale
curente.
 Automobilul trebuie să fie potrivit pentru utilizare în condiţiile în Republica Moldova.
Lot 2: Automobil (5 locuri, cutie automată) – 1 unitate

Nr

2

Articolul

Specificaţii

Cantitatea

Automobil

Capacitate:
 Număr de locuri: 5 (inclusiv conducătorul auto).
Motor:
• Combustibil: benzină;
• Cai putere: ≥ 70 C. P. ;
• capacitate cilindrică ≤ 1800 cm3;
• EURO 6
• Consumul de combustibil benzină mixt (urban/extraurban): ≤
7l/100km.
Caroserie:
• universal, 5 usi;
Suspensie:
• faţă - independentă;
• spate - independentă,
Direcţie: direcţie asistată;
Cutie de viteze: automată.
Garda la sol: ≥140 mm (pentru mașina încărcată).
Caracteristici de siguranţă:
• Airbag-uri faţă şi laterale pentru şofer şi pasagerul din faţă;
• Centuri de siguranţă față și spate;
• ABS,
• ESP;
• Închidere centralizată.
Exterior:
• Faruri anticeaţă (minim față);
• Oglinzi retrovizoare cu reglare din interior
• Culoare: alb ne-metalizat

1

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Human
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Dizabilități din Republica Moldova.
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•

Roată de rezervă: mărime standart

Interior:
• Aer conditionat;
• Volum portbagaj ≥450 l, (≥1400 l cu bancheta din spate pliată)
• Tapițerie textil
• Geamuri faţă acţionate electric
• iluminare portbagaj;
•
Garanţie - min. 3 ani sau 100,000.00 KM
Condiţii generale de calitate
 Toţi ofertanţii sunt obligaţi să prezinte dovezi de corespundere a calităţii cu standardele internaţionale
curente.
 Automobilul trebuie să fie potrivit pentru utilizare în condiţiile în Republica Moldova.
Lot 3: Microbuz (8+1 locuri, cutie mecanică) – 1 unitate
Specificații tehnice

Nr

cantitate

Capacitate:


Numărul de scaune: 8+1

Motor:

3

Microbuz



Tip de combustibil: motorină:



Consum combustibil mixt: pînă la 10 l /la 100 km parcurși



Capacitate cilindrică: ≤ 2,500 cm³



Putere motor între: ≥90 CP



Standardele de emisie: minim Euro 4

1

Caroserie:


Lungimea spațiului util (în spatele celui de-al treilea rînd de
scaune): ≥ 105 cm



Înălțime de la podea la plafon: ≥135 cm

Cutie de viteză: manuală
Caracteristici de siguranţă:


Sistem electric antiblocare frîne: ABS



Program electronic de stabilitate: ESP



Airbaguri : frontale pentru șofer și pasagerul din față



Închidere centralizată: cu 2 chei incluse

Interior:

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Human
Services International Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu
Dizabilități din Republica Moldova.

Co-finanțat și implementat

Finanțat de Uniunea Europeană



Aer condiționat :față



Audiosistem :MP3/FM



Geamuri electrice : față



Scaun șofer : Reglabil înălțime



Scaune spate: ușor rabatabile(glisante)/demontabile

Exterior:


Roată de rezervă: mărime standart



Vopsea: alb ne-metalizat



Ușă de încărcare: laterală: glisantă



Jante din oțel: între R15 - R17

Garanţie - min. 3 ani sau 100,000.00 KM
Condiții generale de calitate
•
Toţi ofertanţii sunt obligaţi să prezinte dovezi de corespundere a calităţii cu standardele internaţionale
curente.
•
Automobilul trebuie să fie potrivit pentru utilizare în condiţiile în Republica Moldova.
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