Caiet de sarcini
Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumirea
bunurilor/servic
iilor
solicitate

Unitatea de
măsură

Cantitate Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de
a
referinţă

Lotul 1

-

1.

34138000-3

Tractor

-

1

buc
-

-

Tractor universal, cu 4 contacte, turbo disel
complectația de bază și rechizite de rezervă:
Caracteristice minime la motor
Motorul 4 cilindri de 62,5 c.p.;
Frecvența nominală 3000 rot/min.;
Volum de lucru 2,068 l;
Momentul de rotire maximă 174 H*m;
Consum de combustibil la putere de exploatare
329 г/к Вт*чБ;
Coeficient de rezervă la rotire 18%;
Volum la rezervorul de combustibil 94 l;
Clasa 0,9;
Puterea minimală 46 (62,5) c.p.;
Emisie de gaze Euro – 3A;
Caractereistici minime la transmisie
Cutie de transmisie: mecanică cu mufă;
Numărul de transmisii înainte/înapoi 16/8;
Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,2-36,6 / 2,119,5;
Transmisie 4x4;
Ambreiaj: un disc
Caracteristici minime la frînă
Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente
Caracteristice minime la sistema de
suport hidraulică
Tip: Agregat difernțial;
Tensiunea maximă 200kgc/cm;
Pompă 40 l/min;
Volum sistemă hidraulică 19 l.

Lotul 2

2.

34138000-3

Tractor

1

buc

Tractor universal, cu 4 contacte, disel:
Caracteristice minime la motor
- Motorul 3 cilindri de 36,0 c.p.;
- Frecvența nominală 3000 rot/min.;
- Momentul de rotire maximă 92 H*m;
- Consum de combustibil la putere de exploatare
329 г/к Вт*чБ;
- Coeficient de rezervă la rotire 12%;
- Volum la rezervorul de combustibil 32 l;
- Clasa 06;
- Puterea minimală 26,5 (36,0) c.p.;
- Emisie de gaze Euro – 3A;
Caractereistici minime la transmisie
- Cutie de transmisie: mecanică uscată cu un disc,
mufă dințată, reductor scăzut;
- Numărul de transmisii înainte/înappoi 16/8;
- Viteza de deplasare înainte / înapoi 1,0-25,2 / 1,813,3;
- Transmisie 4x4;
- Ambreiaj: un disc;
Caracteristici minime la frînă
- Tip: discuri, cu ulei, mecanice independente
Caracteristice minime la sistema de
suport hidraulică
Tip: Agregat difernțial;
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Pompă 17 l/min;
Volum sistemă hidraulică 9,0 l.

Lotul 3
3.

Lopată
agățătoare
43261000-0
adoptată la
tractor

2

buc

Caracteristici minime
- Lățimea 2500 mm;
- Înălțimea 590 mm;
- Greutatea 140 kg;
- Raza de rotire 60grade;

Lotul 4

4.

34390000-7

Mătură ovală
cu cisternă

34390000-7 Mătură ovală

1

1

buc

buc

Caracteristici minime cisternă:
- Complectația de bază cu sistemă de picurare și
rechizitele ei de rezervă;
Caracteristici minime mătură ovală:
- Lățimea 2330 +- 20 mm;
- Lungimea 1890 +-20 mm;
- Înălțimea 990 +- 20 mm;
Caracteristici minime mătură:
- Lățimea 2330 +- 20 mm;
- Lungimea 1890 +-20 mm;
- Înălțimea 990 +- 20 mm;

Lotul 5

5.

34390000-7

Aruncător
nisip

1

Buc

Caracteristici minime:
- Productivitatea de lucru 25-75 m2/h;
- Suprafața de lucru 2-5 m;
- Lățimea 1100 mm;
- Lungimea 1015 mm;
- Înălțimea 1100 mm;
- Viteza de lucru 6-15 km/h
- Viteza de lucru cu încărcătură 20 km/h;

