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Specificaţii tehnice (F4.1)
ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea licitației: Set de utilaje pentru întreținerea parcurilor( compus din 2

tractoare compacte, 2 aspiratoare tractate, 1 freza pentru cioturi, 1
stropitoare cu tun, 2 aspiratore electrice ghidate manual) .

Cod CPV

Denumirea
serviciilor

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea
contractantă

Specificarea tehnică
deplină propusă de către
ofertant

Standarde de referinţă

1

2

3

4

5

Servicii:
Lotul 1

16700000-2

Tractoare comunale

Tractor comunal cu priza pentru alimentarea unui tocator de trunchiuri
de copac cu diametru cutitelor 80cm.
Caracteristici tehnice.
Tip motor – 4-timpi injectie directa racire cu apa.
Putere (CP)-95-100.
Turatie (rpm)-2300.
Putere la PTO-95(CP) la prize,minim,necesar pentrubuna functionare a
tocatorului de triuchiuri.
Capacitate cilindrica (cc)- 3200-Turbo+Intercooler
Furnizarea de aer comprimat si racirea aerului in turbo pentru cuplu marit si
eficienta consumului de combustibil
Rezervor combustibil (I)-100
Transmisie –Power Shuttle.
Numar de viteze-32 viteze inainte/32 viteze spate.
Frane – Multi Disc in baie de ulei . Dotat cu frana automata hidraulica cu
frinare la toate 4 roti.
Directie- servodirectie hidrostatica,reglabil pe înaltime,cu inclinare.
Tip priza putere-independent si independent
Priza putere spate (rpm) (3-Optiune kit)-540/750/1000
Lungime(mm)-3990
Latime totala fara pneuri (mm)- 2019
Ampatament (mm) – 2286
Inaltime(mm)- 2629
Greutatea totala fara balast(kg)-3402
Raza de intoarcere- 3,5m
Confort cabina.
Sistem de filtrare ,izolată fonic cu pasolar frontal,lampa pe spate LED.

Conform solicitarilor

Valve hidraulice spate .
3 perechi valve de control
Valve hidraulice fata .
2 perechi cu actionare prin joystic.
Sistem hydraulic
Cu debit de 78 litri per minut.
Butoane pentru actionare.
Comutator 4WD
Comutator electro-hidraulic de blocare diferenteal
PTO automat/manual
Mod lucru sau mers
Buton pe stape de control hydraulic
Garantie minima: 24luni

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificaţii de preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Denumirea licitației:
Sistem de aerarea lacurilor pentru îmbunătățirea calității apei .

Cod
CPV

Denumirea serviciilor

Unitate
a de
măsură

Cantitatea

Preţ unitar
(fără TVA)

Preţ unitar
(cu TVA)

Suma
fără
TVA

Suma
cu TVA

Termenul de
prestare

Clasificați
e bugetară
(IBAN)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Servicii:
Lotul 1
buc.
2
Tractoare comunale
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________
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