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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
AUTOMOBILIS

Eil.
Nr.

Reikalavimai

1.
1.1

Transporto priemonė
Lengvasis ne mažiau kaip 8 sėdimų vietų (su vairuotoju)
automobilis, M1 kategorijos

2.
2.1

Bendrieji reikalavimai
Automobilis naujas, neeksploatuotas

2.2

Automobilis pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis

2.3

Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis ne mažiau
kaip 60 mėn. ir ne mažiau 150000 kilometrų ridos, garantija
kėbului – ne mažiau 12 metų

2.4

Automobilio pristatymo terminas ne ilgesnis negu 6 (šeši) mėn.
nuo sutarties pasirašymo dienos

3.
3.1

Reikalavimai kėbului
Bendroji automobilio masė ne daugiau kaip 3300 kg

3.2

Automobilio ilgis ne daugiau kaip 5400 mm

3.3

Bagažo skyriaus ilgis (nuo galinių sėdynių iki galinio dangčio,
kai naudojamos visos 8 sėdimos vietos) – ne mažiau 1000 mm

3.4

Kėbulo spalva – visos metallic

3.5

Slankiosios durys automobilio abiejose pusėse, šoninių galinių
keleivių durų įlipimo slenksčiai

3.6

Automobilio ratų bazė ne mažiau 3300 mm

3.7

Automobilio aukštis ne mažiau 1950 mm ir ne daugiau 2010
mm

3.8

Galinio lango valytuvas, galinis dangtis su šildomu langu

3.9

Normalaus dydžio atsarginis ratas

Siūlomi techniniai parametrai
ir jų reikšmės, su nuoroda į
gamintojo parengtus
techninius aprašus ir/ar
analogiškus dokumentus,
nurodant pasiūlymo lapą

3.10 Automobilio keliamoji galia, su pilnu kuro baku ir vairuotoju,
ne mažesnė kaip 800 kg
3.11 Kuro bako talpa ne mažiau kaip 70 litrų
4.
4.1

Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai
Variklis ne mažiau 4 cilindrų, kuras – dyzelinas

4.2

Pavarų dėžė mechaninė, ne mažiau 6 pavarų

4.3

Variklio galingumas ne mažiau kaip 100 kW ir ne daugiau kaip
140 kW, kai variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 1900 cm³ ir
ne didesnis kaip 2500 cm³, sukimo momentas ne mažiau kaip
380 Nm

4.4

Vidutinės kuro sąnaudos ne daugiau kaip 8,0 1/100 km

4.5

Automobilis turi atitikti ne mažiau 4 žvaigždučių Euro NCAP
saugumo įvertinimą ir EURO 6 teršalų išmetimo standartus

4.6

Varantys ratai – priekiniai arba galiniai

4.7

Vasarinės padangos su lengvo lydinio ratlankiais

4.8

Žieminės padangos su lengvo lydinio ratlankiais

4.9

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė šoninio
stabilumo sistema (ESP) arba lygiavertės sistemos

4.10 Reguliuojamas vairaračio aukštis ir nuotolis
4.11 Vairo stiprintuvas
4.12 Planinių techninių aptarnavimų intervalas ne dažniau kaip
30000 km
5.
5.1

Reikalavimai automobilio įrangai
Priekiniai rūko žibintai

5.2

Pastovaus greičio palaikymo sistema

5.3

Apsaugos sistema, atitinkanti draudimo 3 lygio reikalavimus

5.4

Elektra valdomi priekiniai langų kėlikliai

5.5

Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai

5.6

Priekiniai purvasaugiai, priekiniai ir galiniai posparniai

5.7

Centrinis užraktas, imobilaizeris

5.8

Kelionės kompiuteris

5.9

Priekinės ir galinės dalies kondicionavimo sistemos

5.10 3-jų taškų saugos diržai visoms sėdynėms
5.11 Gamyklinė garso ir navigacijos sistema su laisvų rankų įranga
5.12 Galinio vaizdo kamera
5.13 Gamykliniai priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai
5.14 Lengvai, be papildomų įrankių, išmontuojamos visos keleivių
salono sėdynės, su reguliuojamomis nugarėlėmis
5.15 Elektra valdoma vairuotojo sėdynė, reguliuojama ne mažiau
kaip 4 kryptimis
5.16 Šildomos priekinės sėdynės
5.17 Oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui, užuolaidinės oro pagalvės
5.18 Odinis salonas
5.19 Papildomas autonominis šildytuvas
5.20 Eismo juostos laikymosi sistema
5.21 Tekstilinių ir guminių kilimėlių komplektai vairuotojo ir
keleivių skyriuose
5.22 Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, saugos liemenė
5.23 Automobilio registracija, techninė automobilio apžiūra
6.
6.1

Reikalavimai lizingui
Finansinio lizingo sutarties laikotarpis ne mažiau kaip 60 mėn.

6.2

Finansinio lizingo mokestis mokamas lygiomis dalimis
kiekvieną mėnesį. Mokėjimai išdėstomi suderintame mokėjimų
grafike

6.3

Pradinė įmoka ne daugiau kaip 10 proc. automobilio vertės

