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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 
propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice, 
în acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care 
propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu 
caracteristici tehnice care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini atrage 
descalificarea ofertantului.

Automobil 4x2 cu motorizare diesel pentru cercetări ştiinţifice de teren offroad
Garda la sol: minim 170 mm 
Consum mixt: maxim 3.7 1/100 Ion 
Lungime: 4100-4200 mm 
Înălţime: 1500-1600 mm 
Latime: 1700-1800 mm 
Caroserie: tip 5 usi 
Locuri: 5 locuri 

- ABS cu EBD+ AFU; ESC; HSA
Franare roti fata: discuri ventilate DV 258 mm
Franare roti spate: tambur
Direcţia: asistata electric
Cutie de viteze: manuala 5+1 trepte
Tracţiune: fata 4x2
Jante: din otel 16" 205/60 R16 cu anvelope vara
Motor: diesel
Putere: minim 9 0  CP
Capacitate cilindrica: minim 1450 cmc
Nivel de poluare: Euro 6
Protectie metalica: sub grupul motopropulsor
Aer conditionat
Airbag-uri frontale si laterale
Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric si degîvrante
Caroserie in 5 usi
Computer de bord
Faruri de zi: LED
Geamuri fata si spate electrice
Scaun şofer cu reglai pe inaltime
Sistem de monitorizare presiune pneuri
Spatar bancheta spate rabatabil
Tempomat regulator de viteza (cruise control) si limitator de viteza 
3 tetiere spate reglabile pe inaltime 
Volum portbagaj: minim 377 litri 
Roata de rezerva de dimensiuni reduse 

Pachet legislativ: trusa sanitara auto omologata RAR
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Termen de garanţie:
>  T e rm e n  de  G aran ţ ie  vehicul: 3 ani în limita a 100 .000  Km;

>  T e rm e n  d e  G aran ţ ie  ant icoroziune:  6 ani fara limita de kilometrii;

T e rm e n  de  G aran ţ ie  pen t ru  v o p se a :  3 ani fara limita de  kilometrii;  
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