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CAIET DE SARCINI 
privind achiziţia prin cumparare directa a unui autovehicul 

  

 
 



I. Introducere 
  

Prezentul caiet de sarcini conţine ansamblul cerinţelor tehnice şi calitative minime, obligatorii,pe 

baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant Propunerea Tehnicăsi Propunerea Financiara pentru 

bunurile mobile care vor fi achiziţionate în cadrul prezentei proceduri de achiziţie.  

Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în 

considerare numai în măsura în care Propunerea Tehnică ofertată presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerintelor minimale impuse în Caietul de Sarcini. Oferta care contine caracteristici 

inferioare celor prevăzute în Caietul de Sarcini va fi considerată neconformă si va fi respinsă, atrăgând 

descalificarea ofertantului. 

II. Obiectul achiziţiei   
 

Obiectul prezentei achizitii îl reprezintă furnizarea unui autoturism de teren, caroserie SUV cu 5 

locuri, necesar pentru dotarea RATEN CITON, în calitate de Autoritate contractantă. 

Caietul de Sarcini contine cerintele tehnice impuse si cele de garantie ce vor fi considerate 

minimale, precum si regulile care trebuie respectate, astfel încât potentialii ofertanti să elaboreze 

Propunerea Tehnică corespunzător cu necesitătile Autoritătii Contractante. 

Autoturismul va fi achizitionat prin PSIPAN 2019 – Programul Rabla. 

         Criteriu de atribuire a achizitiei este pretul cel mai scazut. 

III. Conditii minimale si obligatorii  
 

Oferta va cuprinde obligatoriu specificatiile tehnice de la producător care vor atesta 

caracteristicile minime si obligatorii solicitate. Informatiile prezentate în ofertă vor fi redactate concis, 

astfel încât să reiasă cu claritate si fără echivoc, dacă sunt îndeplinite sau nu conditiile impuse.  

 Conditiile generale si specifice de natură tehnică sunt cele mentionate în Specificatiile tehnice. 

Nerespectarea tuturor cerintelor privind specificatiile tehnice determină considerarea ofertei în cauză ca 

fiind neconformă. 

Autoturismul trebuie să fie nou, nerulat, fabricat cu cel mult 6 luni înainte de data livrării, să nu 

fi avut alti proprietari si să fie în stare perfectă de functionare.  

.  Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative şi reglementarea  unor  măsuri  financiar-fiscale,  autorităţile  contractante, indiferent de 

sistemul de finantare şi de subordonare, urmează să achiziţioneze autovehicule, aşa cum sunt definite la 

art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu o capacitate 
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cilindrică de până la 1.600 cm3 şi al căror preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 

euro, inclusiv TVA.  

IV. Conditii de garantie, service si asistentă tehnică  
 

Perioada de garantie a autoturismului oferit va fi de minimum 3 ani sau în limita a 100.000 

kilometri. Se va acorda minimum 6 ani garantie pentru rezistenta la coroziune a caroseriei.  

Perioadele de garantie se calculează de la data semnării procesului verbal de receptie a 

produsului.  

În perioada de garantie, orice defectiune de functionare a autoturismului care face obiectul garantiei, va 

fi solutionată gratuit de către furnizor în termen de maximum 30 de zile de la data intrării 

autoturismului în unitatea service. Acest termen se poate prelungi în functie de complexitatea 

defectiunii cu acordul prealabil al Autoritătii contractante. Garantia autoturismului se va prelungi cu 

perioada de nefunctionare a acestuia în unitatea service.  

În perioada de garantie, mentenanta autoturismelor va fi asigurată contra-cost, conform 

prevederilor ce se vor stabili prin contractul de achizitie, prin unităti specializate din România si U.E., 

autorizate de producătorul autovehiculului.  

La orice reparatie executată se vor folosi numai piese noi de origine si materiale tehnice 

certificate/omologate de Registrul Auto Român si agreate de producătorul autovehiculului, conform 

Reglementărilor si Normelor Tehnice în Transporturile Rutiere.  

V. Termene si conditii de livrare  
 

Termenul de livrare este de maximum 45 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului de 

achizitie publică.  

Documentele valabile atât în Romania, cât si în U.E. care vor însoti în mod obligatoriu 

autoturismele sunt următoarele:  

1. factură fiscală;  

2. declaratie/certificat de conformitate pentru autovehicul;  

3. certificat de garantie pentru autovehicul;  

4. carnet service si întretinere (în limba română);  

5. carte de identitate a autovehiculului securizată de către Registrul Auto Român cu toate 

omologările variantei configurate;  

6. instructiuni/manual de exploatare pentru autovehicul (în limba română);  
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VI. Receptia cantitativă si calitativă a autoturismului  
 

 Receptia cantitativă si calitativă a autoturismului contractat se va realiza, la data livrării acestuia, 

la locul de livrare, în prezenta reprezentantului furnizorului, pe baza documentelor de însotire si a 

procesului verbal de receptie, semnat de către ambele părti. 

Cu ocazia receptiei, furnizorul este obligat să livreze, cu titlu gratuit, prin grija sa, numerele 

provizorii de înmatriculare şi polita R.C.A. (necesare transportului de la locul recepţiei la sediul 

autoritătii contractante) pentru autovehiculul ce urmează a fi recepţionat.  

Eventualele neconformităti constatate la receptie se vor consemna în cadrul acestui proces 

verbal.  

Dacă autoturismul nu corespunde specificatiilor tehnice solicitate de beneficiar, va fi respins, iar 

furnizorul are obligatia, fără a modifica pretul contractului:  

a) de a remedia toate neconformitătile pentru ca autoturismul să corespundă, în final, specificatiilor 

tehnice din prezentul Caiet de sarcini;  

b) de a înlocui autoturismul refuzat cu altul conform, în cazul în care nu există solutie tehnică de 

remediere. În acest caz, furnizorul va avea obligatia de înlocuire a autoturismului si de suportare a 

tuturor cheltuielilor generate de acest lucru.  

 Plata autovehiculelor se realizează în termen de maxim 15 de zile de la data înregistrării facturii la 

sediul Achizitorului, în baza procesului verbal de receptie cantitativă si calitativă a autovehiculelor, în 

conformitate cu propunerea financiară, propunerea tehnică si caietul de sarcini. 

VII. Modalitati de plata 
 

1. Ofertantul va elabora Propunerea Financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 

solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii comerciale legate de obiectul 

contractului de achiziţie publică.  

2. Plata se va face în termen de 30 de zile de la data  înregistrării facturii fiscale la Achizitor, pe 

baza  procesului verbal de receptie cantitativă si calitativă.. 

3. Costurile aferente furnizării produselor menţionate în cadrul prezentului Caiet de Sarcini.  
 

VIII. Specificatiile tehnice minime si obligatorii pentru autoturism 
 

Nr. crt Categorie Specificatii tehnice minimale si obligatorii 

1.   
Autovehiculul trebuie să fie omologat de către R.A.R., potrivit 

legislaţiei în vigoare. 
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Nr. crt Categorie Specificatii tehnice minimale si obligatorii 

Anul de fabricaţie al autovehiculului  să fie minim 2019. 

2.  Caroserie 

Autovehicul (4 usi laterale + hayon) tip SUV 

Garda la sol: minim 200 mm 

Dimensiuni minime : Lungime 4300 mm 

                                  Ampatament 2600 mm 

5 locuri 

3.  Motorizare Carburant Benzina 

Capacitate cilindrică (cmc) Minim 1300 – Maxim 1600 

Putere maxima (kW) Minim 105 

Nivel de poluare Euro 6 

Emisii CO2 (g/km) Max 140 

4.  Transmisie Tractiune                                       Fata 

Cutie de viteze Manuala, min. 6+1 trepte 

5.  Instalaţia de 

frânare 

Sistem de antiblocare cu distribuţie electronică a forţei de frânare 

(ABS) 

ASR + ESP  sau echivalent 

6.  Siguranţă   Airbag-uri frontale (şofer şi pasager) + Airbag-uri cortina  

Centuri de siguranţă  cu prindere în trei puncte pentru toate scaunele (2 

fata  + 3 spate) 

Alerta vizuala si sonora prindere centura pasager 

Regulator-limitator de viteza 

Tetiere pentru toate locurile 

Directie servoasistata electric 

7.  Încălzire şi 

ventilaţie 

Încălzire, ventilare şi comandă recirculare aer 

Aer condiţionat automat 

 8.  Performanţă şi 

consum 

Consum mixt Maxim 6,5 l /100 km 

Capacitate rezervor combustibil Minim 50 litri 

9.  Alte dotări Jante minim 17” 

Roata de rezerva de aceasi dimensiune cu cele care echipeaza 

autovehiculul. cric,  

Anvelope all season  

Scut metallic protectie motor 
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Nr. crt Categorie Specificatii tehnice minimale si obligatorii 

Computer de bord, sistem navigatie (harta Romaniei) 

Proiectoare ceaţă 

Card acces/demaraj cu functia "maini libere" 

Luneta cu spalator, stergator si sistem de incalzire 

Culoare exterioară: nuanta inchisa, metalizata. 

Bare de protectie fata /spate in culoarea caroseriei 

Geamuri electrice faţă si spate 

Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric şi degivrante 

Bancheta spate rabatabila si fractionabila 1/3-2/3 

Volan reglabil pe inaltime/adancime 

Geamuri usi spate, custode si luneta cu tenta inchisa 

 Covoraşe impermeabile pentru interior 

10.  
Dotare obligatorie 

omologată 

 Triunghi reflectorizant  - 2 buc., stingător de incendiu tip auto, trusă 

medicală tip auto 

11.  
Documente 

insotitoare 

autovehicul 

Certificat de inmatriculare provizorie 

Carte de identitate având folia de securizare aplicată de RAR, manual 

de utilizare pentru autovehicul şi sistemul de navigatie si multimedia în 

limba română. 

RCA valabil pe perioada inmatricularii provizorii. 

 

 

Intocmit: L. Blojiu 

Sef SAP:  I. Mihai 
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