4.pielikums
id. Nr. SMC 2014/02 nolikumam

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE
Viena neekspluatēta vieglā automobiļa operatīvā noma uz 3 gadiem SIA "Saldus
medicīnas centrs" vajadzībām
Raksturojums
(numerācija saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko
specifikāciju)
Automašīnas minimālie tehniskie raksturojumi
1. Virsbūves tips
2. Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu)
3. dzinējs
4. ražošanas gads
5. Metāliska, krāsas tonis
6. Nobraukums km
7. Tehniskais stāvoklis
8. Degvielas veids
9. Degvielas patēriņš jauktā režīmā (litros /100 km)
10. Ātrumkārbas veids un ātrumu skaits
11. Piedziņas veids
12. Riteņu izmērs (norādīt), vasaras vai ziemas
13. Kopējais garums (mm)
14. CO2 izmešu norma
15. Pilnā masa (kg)

Piedāvājums(saskaņā ar Pasūtītāja
tehniskā specifikācijā norādītajām
prasībām – aizpildīt visas Pasūtītāja
minimālās prasības specifikācijā)

16. Komerckrava
17. Automašīnas aprīkojums – saskaņā ar Pasūtītāja
tehnisko specifikāciju
17.1.centrāla atslēga
17.2.Priekšējā piedziņa
17.3.elektriskais stūres pastiprinātājs
17.4.Priekšējais un aizmugurējais bamperis, sānu
moldingi un spoguļu korpusi virsbūves krāsā
17.5.Priekšējā un aizmugurējā bampera moldingi
un durvju rokturi virsbūves krāsā
17.6.Sānu spoguļos ierīkots sānu apgaismojums
17.7.Sekvenciāli elektriski vadāmi priekšējo un
aizmugurējo logu pacēlāji ar pirkstu
pretiespiešanas funkciju
17.8.ABS disku bremzes
17.9. EBA (bremzēšanas pastiprinātājs ārkārtas
bremzēšanas gadījumā
17.10.
EBD (elektroniskais bremzēšanas spēka
sadalītājs)
17.11.
Automātiska
avārijas
signāla
ieslēgšanās straujas bremzēšanas gadījumā;
17.12.
ESP
(elektroniskā
stabilitātes
programma)
17.13.
ASR (dzenošo riteņu pretizslīdēšanas
programma)
17.14.
Navigācijas sistēma ar skārienjutīgu
ekrānu
17.15.
Automātiska stāvbremze un Hill Start
assist (palīgierīce braukšanas uzsākšanai
slīpumā)
17.16.
"aklās zonas" uzraudzīšanas sistēma,
stāvvietas mērīšanas sistēma, priekšējie un
aizmugurējie distances sensori, elektriski
pielokāmi spoguļi;
17.17.
Pastāvīgas tuvās gaismas
17.18.

Priekšējie LED dienasgaismas lukturi

17.19.

Lietus sensors

17.20.
Kondicionētājs ar automātisku divzonu
klimata kontroli
17.21.
auduma sēdekļu apdare

Ir/nav

17.22.
12V kontaktligzda un piesmēķētājs
vidus konsolē
17.23.
2 sānu gaisa drošības aizkari
17.24.

2 priekšējie sānu gaisa drošības spilveni

17.25.

Ādas apdares stūre ar vadības sistēmu

17.26.
Borta
dators
multifunkcionālo ekrānu
17.27.
Kruīza kontrole

ar

centrālo

17.28.
Dubultais gaisa kondicionieris
klimata kontrole
17.29.
220V kontaktligzda
17.30.

vai

Kustību (parking) sensori aizmugurē

17.31.
Automātiskais
dienasgaismu
ieslēgšanās un izslēgšanās režīms
17.32.
Miglas lukturi ar apgaismojumu
pagriezienos
17.33.
Regulējams vadītāja un pasažiera
sēdeklis
17.34.
Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma
17.35.

vismaz 2 USB ieejas, Jack ligzda

17.36.

Jumta bagāžnieka stiprinājuma punkti

17.37.

Gareniski jumta reliņi

17.38.

Salona paklājiņi

17.39.
Automātiski
atverams
degvielas
uzpildes vāciņš
17.40.
Elektriski atverams un aizverams
bagāžas nodalījuma vāks
17.41.
Tonēti stikli - salona sānu stikliem ne
mazāk kā 80% un aizmugurējo durvju
stikliem tonējums ne mazāk kā 80%
17.42.
Ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā
aptieciņa un avārijas apstāšanās zīme
17.43.
3D LED atpakaļgaitas lukturi
17.44.

Mazizmēra rezerves ritenis

17.45.

Salona un perimetra signalizācija

18. Garantijas un garantiju termiņš – ne mazāk kā 3
gadi un 100 000 km noskrējiens;
19. Standarta apkopju intervāli ne mazāk kā 30 000
km;
20. Apmaksātais nobraukums 3
periodam – līdz 100 000 km;

gadu

21. reģistrācija CSDD - turētājs SIA Saldus
medicīnas centrs, tehniskās apskates, nodokļu,
nodevu u.c. izdevumi jāiekļauj cenā.
Vārds, uzvārds,
Ieņemamais amats
Paraksts
Datums

nomas

