XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ
Партија 1.
Понуђач __________________________( име понуђача) потврђује да је
понуђено добро Основно возило-шасија са кабином и мотором у складу са
траженим техничким карактеристикама:
1.Технички опис предмета јавне набавке
Основно возило- шасија са кабином и мотором
Карактеристике:
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Ново возило,некоришћено, година производње 2018
Бруто маса возила мин. 11950 кг
Оптерећење предња осовина мин. 4450 кг
Оптерећење задња осовина мин. 8450 кг
Маса празне шасије макс. 4500 кг
Носивост мин. 7450 кг
Мењуосовинско растојање од 3600 мм до 4000 мм
Укупна дужина од 6500 мм до 7500 мм
Механичко огибљење предње и задње осовине
Конфигурација погона 4х2
Блокада диференцијала
Мотор дизел, 4 цилиндра у линији, ЕУРО 5
Снага мотора мин. 130 kW
Радна запремина мотора мин 3800 цм3
Мењач мануелни мин. 6+1 степена преноса
Помоћни извод снаге усаглашен са погоном надградње, контрола
из кабине
Управљач подесив, серво (са леве стране)
Кочиони систем ABS
Клима уређај
Кабина дневна кратка, у белој боји, број седишта 1+2
Резервоар за гориво мин. 180 л са поклопцем за кључ
Резервоар за ADBLUE
Грејани предфилтер горива
Исушивач пнеуматског система са грејачем
Габаритна светла
Ротационо светло
Радио CD уређај
Напон у систему 24 V
Акумулатири 2 комада мин. 140 Ah
Звучни сигнал за вожњу у назад
Електроподизач прозора
Кључеви возила кодирани и мин. два примерка
Дигитални тахограф
Ваздушно ослањање седишта за возача
Сва седишта са наслоном за главу и сигурносним појасевима
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Резервни точак
Алат,дизалица,клинасти подметачи за точкове

Гаранција на комплетно возило мин. 1 година
Гаранција на погонску групу мин. 2 године или 200000 пређених километара
Овлашћени сервис на територији Републике Србије
Рок испоруке 90 дана
Место испоруке седиште наручиоца
Овлашћење произвођача, овлашћеног увозника или дилера понуђеног возила
којим он потврђује своју сагласност да се на његову шасију угради надградња
другог произвођача.
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

