
Дата:  

Ref: Nº UNFPA/UKR/RFQ/2018/11

Так/Ні Коментарі/ 

Запропонована 

специфікація

Тип Міні-автобус

Об'єм двигуна
Об'єм двигуна 1,900 куб.с - 2,500

 куб.с. ; потужність: 130 л. с. чи більше

Кількість місць Мінімум 8, включаючи водія

Матеріал оздоблення салону:  тканина 

(шкіряні вкладки допускаються)

Кількість дверей Мінімум 4

Колір Білий чи синій

Засоби безпеки Норма токсичності - мінімум Євро 4*

Трьохточечні ремені безпеки

Подушки з безпеки: у водія, передніх 

пасажирів (з можливістю відключення), 

бокові подушки для передніх пасажирів

Регулювання висоти та наклону рульової 

колонки

Підголівники для передніх сидінь з 

травматичним демфіруючим механізмом

Аварійна сигналізація категорії 1 та 

іммубілайзер з захистом від буксування

Центральний замок з дистанційним 

регулюванням, з внутріннім замком, 

двома дистанційними ключами

Додаткове обладнання

Поставка CIP Київ

Строки поставки: до 31 грудня 2018

MINIMAL TECHNICAL REQUIREMENTS/

МІНІМАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предмет: Визначення постачальника на поставку автомобілю для програмних 

питань в Україні



Гарантія Не менше 2 років

Коробка передач Автоматична

Повний привід

Гальмівна система Гідравлічний привід на 4х колесах

Передня та задня - тип диску

ASR, ESP, ABS системи чи їх еквіваленти

Кермо
Працює з можливістю регулювання 

швидкості

Розташування керма ліворуч (LHD)

Паливо Тип: дизельне паливо

Норми викидів: Euro V чи вищі

Об'єм баку: мінімум 80 л

Електричне 

обладнaння
12 V мінімум

Мінімум галогенні подвійні фари;  задні 

фари

Знак аварійної зупинки

Вогні стоп-сигналу

Сигнальні вогні повороту

Габаритні вогні

Передні та задні протитуманні вогні

Денні ходові вогні

Тип шин Безкамерні шини не менше 16 дюймів

Запасне колесо повного розміру

Підвіска
Передня: незалежна підвіска з 

амортизаційною стійою McPherson

Задня: незалежна підвіска з 

напіврозподільним ричагом

Розміри 

транспортного 

засобу

Загальна довжина  4900 mm чи більше

Загальна ширина 1900 mm чи більше

Загальна висота не більше ніж 2000 mm 

Кліренс e 165 mm чи більше

Посібник з 

експлуатації

Один екземпляр посібника з експлуатації 

англійською, російською та українською 

мовами

Необхідні 

аксесуари

Мінімум кондиціонер (Climatic) з 

додатковою системою підігріву 

пасажрського салону

Мінімум передні та задні стеклопідіймачі

Підігрів зеркал

Попереджувальний трикутник

Багатофункціональний руль

Передні та задні напольні килими



Багатофункціональний мультимедійний 

пристрій

Бардачок

Вогнегасник

Документи, що 

мають бути надані

1. Duly Accomplished Form as provided in 

Annex 2, and in accordance with the list of 

requirements in Annex 1;

2. A statement whether any import or export 

licenses are required in respect of the goods 

to be purchased including any restrictions on 

the country of origin, use/dual use nature of 

goods or services, including and disposition 

to end users;

3. Confirmation that licenses of this nature 

have been obtained in the past and an 

expectation of obtaining all the necessary 

licenses should the quotation be selected;

4. Quality Certificates (ISO, etc.);

5. Manufacturer’s Authorization of the 

Company as a Sales Agent (if Supplier is 

not the manufacturer)

Written Self-Declaration of not being 

included in the UN Security Council 

1267/1989 list, UN Procurement Division 

List or other UN Ineligibility List


