DOBAVA AVTOMOBILA ZA PREVOZ HRANE ZA VRTEC STUDENCI MARIBOR (sklop
1) - MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SPLOŠNI OPIS

a.















novo vozilo namenjeno za prevoz hrane
servo volan
notranjost zadnjega dela mora imeti posebno pralno zaščito iz obloge, ki omogoča
mokro čiščenje ter razkuževanje vozila v skladu s pravilnikom o higieni živil
ABS sistemi AFU in EVB/prilagodljivim ESP s sistemom ASR
AIR BAG za voznika in sovoznika
čelna varnostna blazina za voznika
število sedežev: 3, klop za dva sopotnika spredaj
zaželeno je, da je vozilo bele barve
stranska nezastekljena drsna vrata (pločevinasta)-pralno obdelana
nezastekljena zadnja dvokrilna vrata z odpiranjem 180 stopinj-pralno obdelana
bočne strani tovornega dela polne (pločevinasto)- pralno obdelana
obdelan tovorni prostor s pralnimi površinami
ustrezen komplet zimskih pnevmatik
zadnji del vozila mora biti ločen od voznikove kabine in brez sedežev ter brez
stekel
TEHNIČNI PODATKI

b.

Motor:
 moč motorja najmanj 92 (125) kW (KM)
Karakteristike vozila:
 največja prostornina tovornega prostora do 5 m3
 višina avtomobila do 1900 mm
 dolžina avtomobila do 5300 mm
 nosilnost do 900 kg
 gorivo dizel, prostornina od 1600 ccm; E6
c.

OPREMA









centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
avto radio vgrajen
klimatska naprava
protiprašni filter
vlečna kljuka, snemljiva
parkirni senzorji
električno pomična prednja stekla
električno nastavljiva zunanja ogledala

Vozilo mora biti opremljeno s standardnim priborom, garancijsko knjižnico, navodili in izjavo
o ustreznosti.

d.




POSEBNI MINIMALNI POGOJI
Prevoz vozila do lokacije uporabnika
Garancijska doba vozila: pet (5) let
Dobavni rok vozila maksimalno 90 dni po prejemu podpisane pogodbe

Podpisani ponudnik ________________________________ izjavljam, da je ponujeno vozilo
skladno z vsemi zgoraj navedenimi minimalnimi tehničnimi zahtevami in tehničnimi
specifikacijami.

Datum:

Žig

Podpis:

Ponudnik mora v ponudbi priložiti naslednjo dokumentacijo:
– tehnični list vozila oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

