CAIETUL DE SARCINI
pentru achiziția de autovehicule

Introducere:
Cerințele prezentate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens
orice ofertă prezentată ca fiind admisibilă şi care se abate de la prevederile prezentului „Caiet de
sarcini” va fi considerată acceptabilă, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale.
1. Obiectul achiziției:
Obiectul achiziției îl constituie furnizarea a 5 autovehicule noi , necesare desfășurării în
bune condiții a activităților specifice companiei.
2. Condiții obligatorii şi eliminatorii
2.1. Oferta trebuie depusă pentru cantitatea stabilită de produse solicitată de autoritatea
contractantă prevăzută la pct. 1 – Obiectul achiziției.
2.2. Condiții generale şi specifice de natură tehnică
Propunerea tehnică va cuprinde, detaliat şi în volum complet, date referitoare la aceste
condiții, redactat concis şi la obiect, astfel încât să reiasă, cu claritate şi fără echivoc, că furnizorul
își asumă îndeplinirea tuturor cerințelor achizitorului.
Autovehiculele trebuie să fie noi , la prima înmatriculare.
2.3. Condiții de garanție
Perioada de garanție a fiecărui produs oferit va fi de 36 de luni sau 100.000 de kilometri (în
funcție de condiția care se îndeplinește prima).
De asemenea se vor acorda următoarele garanții:
- minim 6 ani pentru rezistența la coroziune a caroseriei;
Perioada de garanție se calculează din momentul receptiei finale, respectiv livrarea
produsului;
Furnizorul va asigura reparatii dupa vanzare in perioada de garantie, pentru defectiuni ce
fac obiectul garantiei, sigure si permanente prin intermediul unitatilor service autorizate de
producator cu timp de raspuns la sesizare promt, garantand repararea bunurilor si inlocuirea
rapida a pieselor defecte ce sunt in responsabilitatea garantiei, intr-un termen agreat cu unitatea
service in functie de complexitatea lucrarii.
In perioada de garantie, piesele de schimb aferente reparatiei unei defectiuni ce face obiectul
garantiei se vor asigura gratuit iar piesele de schimb dupa expirarea garantiei contra cost
In perioada de garanție transportul autovehiculului de la beneficiar la executant pentru reparații si
de la executant la beneficiar după reparație se va face pe cheltuiala executantului, numai daca
respectiva defecțiune face obiectul garanției.
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2.4. Service și asistență tehnică
2.4.1. Mentenanța produsului oferit
În perioada de garanție mentenanța produsului va fi asigurată de către furnizor prin
unități specializate din România autorizate/agreate de către producători, gratuit pentru defectele
care fac obiectul garanției și contra-cost pentru celelalte defecte.
2.4.2. Service
Furnizorul va prezenta lista unităților service autorizate/agreate de către producători, din
România, care asigură întreținerea/repararea în termen de garanție și post garanție.
2.5. Condiții de livrare
a) Livrarea autovehiculelor se va face în maxim 30 zile de la semnarea contractului de
ambele părți.
b) Documentele valabile care vor însoți în mod obligatoriu fiecare autovehicul sunt:
 factura fiscala (semnată și ștampilată);
 manualul de utilizare al autovehiculului, in limba romana, cuprinzand : date
tehnice, instructiuni detaliate pentru intretinere si exploatare
 carte de identitate a vehiculului cu elemente de securizare, eliberata de RAR. CIV va
mentiona inclusiv nivelul emisiilor de CO2 ale autovehiculului exprimat in g/km.
 carnet de garantie ;
 certificat de conformitate (COC)
 autorizatie de circulatie provizorie valabila minim 30 de zile;
 asigurare obligatorie RCA – valabilă minim 30 de zile;
 plăci cu numere provizorii de circulație;
 proces verbal de predare-primire
2.6. Recepția produselor
Recepția calitativă, cantitativă și funcțională se va efectua in conformitate cu definitia
termenului DDP (conform INCOTERMS), la depozitul furnizorului din Municipiul Bucureşti,
ocazie cu care se va încheia un proces-verbal de recepție în două exemplare, câte unul pentru
furnizor și beneficiar.
Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de
reparaţie (de aducere la conformitate); sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor
lor tehnice
Neconformitățile vor fi consemnate într-o notă de constatare care va fi semnată de ambele
părți urmând ca după remediere furnizorul să înștiințeze achizitorul cu privire la noua dată a
recepției autovehiculului.
La data recepției furnizorul va preda achizitorului pentru fiecare autovehicul documentele
prevăzute la pct. 2.5 lit.b).
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3. Specificații tehnice minimale:
Caroserie: AUTOTURISM TIP BERLINA
Caracteristici dimensionale:
Lungime: (mm)
intre 4000 - 4500
Latime: (mm)
intre 1650-2000
Inaltime: (mm)
intre 1400-1650
Capacítate rezervor: (litri)
minim 40 litri
Capacitate portbagaj: ( litri)
minim 500 litri
Numar locuri:
5 persoane
Numar usi:
minim 4
Motor şi instalaţii anexe:
Tip carburant:
diesel
Tip injectie
Directa Common rail cu multi-injectie
Norma poluare ( conform
Euro 6
2005/55/CEE)
Capacitate cilindrica (cmc)
Min 1400cmcMax 1500 cmc
Putere maxima
Minim 70CP
Cuplu maxim CEE
Min 200 Nm
Numar cilindri
4
Cutie viteze:
Transmisie manuala
5 trepte pt mers inainte si 1 treapta pentru mers
inapoi
Direcţie:
Sistem de directie asistată hidraulic
Performante, Consumuri si Emisii
Viteza maxima constructiva
Min 150 km/h
Consum mixt urbanMax 5,0 l/100km
extraurban
Emisii CO2
Max 97 g/Km
Caroserie, organizare, dotari interioare si exterioare:
Repartitie electronica a fortei Da
de franare ( ABS+EBD)
Asistare la franarea de urgenta Da
( AFU)
Sistem de stabilitate
Da
electronica a autovehiculului (
ESP)
Functie antipatinaj ( ASR)
Da
Hill Start Assist ( HSA)
Da
Nivel Minim de echipare
Aer conditionat cu reglare
Da
automata
Geamuri fata-spate actionate
Da
electric
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Airbag-uri
Scaune fata reglabile
Bancheta spate
Tetiere pentru locurile fata
reglabile pe inaltime
Centuri de siguranta spate
Proiectoare ( faruri) de ceata
Oglinzi retrovizoare
exterioare stanga+dreapta
Volan reglabil pe inaltime
Scaun sofer reglabil pe
inaltime
Inchidere centralizata cu
telecomanda pe cheie
Pachet siguranta ( trusa
medicala sigilata – 1buc,
stingator incendiu – 1 buc,
triunghi reflectorizant – 2buc)
Sistem audio
Covorase fata si spate – 1
set/auto
An de fabricatie
Garantii
Termenul de garantie
Termenul de garantie
anticoroziune minim solicitat

Min airbag-uri frontale sofer si pasager fata si airbaguri laterale
Longitudinal si reglaj spatar
Rabatabila
Da
Cu prindere in 3 puncte
Da
Oglinzi retrovizoare reglabile electric, cu sistem de
degivrare
Da
Da
Da
Da

Min radio 2DIN
Din cauciuc
Min 2017
3 ani de la receptia fara obiectiuni a autevehiculului
sau 100.000 KM
6 ani de la receptia autovehiculului

Întocmit,
Biroul achiziții
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