Техническа спецификация
на ПГВМ „ Иван П.Павлов „ Стара Загора
за обществена поръчка с предмет :
„ Доставка

на пътнически микробус за нуждите на ПГВМ
„Ив.П.Павлов„

І. Базови технически спецификации: микробус – пътнически нов, неупотребяван,
отговарящ на изискванията за превоз на ученици
със следните минимални параметри :

№
наименование
1. Пътнически микробус
2. Двигател
3.
4.

Технически характеристики
16+1 места или повече
- Дизел 2000 куб.см. или повече
- Емисионна норма - Евро 6
- Мощност 145 к.с или повече.
Предавателна кутия
Механична - 6 степенна
Стандартно/задължително/ - ABS – Анти блокираща система
- ESP – Електронно стабилизираща система
оборудване
- Ограничител на скороста .
- Серво управление
/Изискванията са
- Въздушна възглавница за шофьора .
съобразени с част II,
- Странична врата с ръкохватки отвън и от вътре .
раздел II от прил.№5 към
- Система срещу изпотяване на стъклата и за размразяване.
чл.31, ал.1 от Наредба №
- Подгряване на странични огледала.
Н-32 от 16.12.2011г. на
- централно заключване .
Министъра на
- Дигитален тахограф
транспорта,
- Комплект нови зимни гуми.
информационните
- Круиз контрол.
технологии и
-Отопление независимо от двигателя с автоматично
съобщенията на които
регулиране на температурата, функциониращо при спрял
следва да отговаря
микробус .
микробуса за превоз на
-Да е оборудван със щори или странични пердета
пътници, в това число
- Радио CD апарат с USB
деца и ученици/
- Отделение за багаж над пасажерските седалки.
- Разстояние между седалките – не по малко 650 мм.
- Височина от пода до горния край седалки 400 - 500 мм
- Дълбочина на мястото за сядане - не по-малко от 350 мм.

- Ширина на прохода по дължина на микробуса при
краката - не по малко от 300 мм.
- Височина на проходната част по дължина не по - малко
от 1400 мм.
- Максимално разстояние от пътното платно - не повече от
400мм, а в случаите с изцяло механично окачване - 450 мм
5.

Допълнително оборудване
/не е задължително
наличието му и
представлява критерий за
оценка/

6
7

Гаранция
Срок за доставка

- HAS – система за подпомагане потегляне под наклон.
- AFU – Електронна система за внезапно спиране
- Фарове зе мъгла.
- Въздушна възглавница на пътника на предната седалка.
- Подлакътник на седалки до пътеката
- Демонтаж на последните два реда седалки
- Парктроник
- комплект нови летни гуми.
- Аларма
- GPS система с карта на Европа
Минимум 36 месеца, без ограничение на пробега
Не повече от 90 календарни дни

