III ОПИС, ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ У СКАДУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ИЗ ОБРАЗЦА ПОНУДЕ ИЗ ПРИЛОГА VI  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

- Рок и место испоруке добра: 
Рок испоруке је најкасније 30 дана од дана закључења уговора. Место испоруке Београд на адресу: ДБ Шекспирова, Улица Шекспирова бр.8, Београд.

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке обухвата набавку путничког возила, према следећој спецификацији:

- Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја.
- Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под термином ''ново путничко возило'' подразумева се фабрички ново, некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке први пут региструје.
- За сваку могућу неусаглашеност карактеристика путничког возила са законима, правилницима и стандардима Републике Србије и / или Европске уније у потпуности одговара испоручилац путничког возила.
- У овом техничком опису наводе се само карактеристике путничког вoзила које су од примарне важности за Наручиоца.
- Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђено добро може имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди достави и спецификацију те опреме са називом пакета опреме.
- Понуђач уз понуду доставља и списак овлашћених сервиса за сервис у гарантном року овeрен од стране произвођача или генералног увозника.
- Понуђено добро не може имати мање опреме од најнижег пакета опреме у стандардној понуди произвођачa.






ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Путничко комби возило 8 + 1 
Фабрички произведено:  путничко возило
	тип возила: Путничко-комби
	боја возила: у договору са Наручиоцем
	радна запремина мотора од  1500 - 2300 cm3
	 погонско гориво: еуро дизел
	погонска осовина: предња
	стандард о емисији издувних гасова: ЕУРО 6
	дужина возила најмање 4.963 мм
	висина возила најмање 1.970 мм
	ширина возила, са отвореним ретровизорима, најмање 2.280 мм
	мењач шестостепени
	кочнице са АБС системом и помоћ при наглом кочењу
	напред и назад дискови
	ваздушни јастук за возача
	клизна бочна десна врата, застакљена  задња врата 
	серво управљач подесив по висини
	електронска блокада покретања мотора
	електро подизачи предњих стакала
	централна брава са даљинском командом, кодирани кључ
	клима уређај у кабинском и путничком простору
	резервни точак стандардних димензија
	Радио уређај, фабрички.



