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1. DATE GENERALE 

Denumirea achizitiei: Autovehicul transport persoane, 8+1 locuri 

Cod CPV: 34115200-8  Autovehicul pentru transportul a mai putin de 10 persoane 

Cantitate:  1 buc. 

Tipul achizitiei : cumparare 

Valoare estimata: 105.000 lei (faraTVA)   

Sursa de finantare: fonduri proprii 
 

2. OBIECTUL ACHIZITIEI 

Achizitionarea unui Autovehicul 8+1 locuri pentru transport de persoane nou, an productie 2012 

destinat asigurarii necesitatilor de transport a personalului INCDTIM la manifestari de profil 

(Conferinte si Congrese stiintifice, Targuri si Expozitii etc.) 

 

3. DOMENIUL DE APLICARE 

3.1 Caietul de sarcini contine indicaţii privind specificaţiile tehnice minime de bază, care trebuie 

respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, corespunzator cu 

necesitătile autorităţii contractante. 

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru  ofertanti.  

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile ofertantului de a respecta 

legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data depunerii ofertei  

3.4 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 

prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.  

 

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA 

4.1 Caracteristicile tehnice continute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii si 

eliminatorii. Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte sunt declarate neconforme (Art. 36(2)a 

din HG 925/2006). 

4.2 Este obligatoriu ca autovehiculul ofertat să fie disponibil comercial la data depunerii ofertei. Nu 

vor fi luate în considerare prognoze, estimări sau anunţuri ale ofertantului sau producătorului. 

4.3 Produsul ofertat trebuie sa fie nou, an productie  2012 si sa poata fi inmatriculata ca autoturism. 

4.4 Caracteristici tehnice: 
 

 Caroserie – nr. locuri 8+1 

 Motor: Tip/ nr. cilindri  Turbo Diesel/ 4 cilindri in linie 

 Capacitate cilindrica 1.900 – 2200 cm
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 Putere KW (CP)  Minimum 84 (115)  

 Combustibil Motorina 

 Norme de depoluare Euro 5 

 Consum ( mixt) maxim Maxim 7,5 l/100 km 

 Emisii CO2 (mixt) maxim Maxim 200 g/km; filtru de particule diesel  

 Distributie Pe lant 

 Transmisie 4x2 , tractiune fata 

 Cutie de viteze Manuala cu 6+1 trepte  

 Directie Servoasistata 

 Sistem de franare Discuri frana fata si spate 

 Capacitate rezervor Minimum 75 l 
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 Masă maxima autorizata Maximum 3.300 kg 

 Dimensiuni de gabarit Lungime sasiu: (5 - 5,3) m; 

Ampantament: minimum 3,3 m; 

Inaltime: maximum 2 m. 

 Capacitate porbagaj Minimum 2 m
3 

 Culoare caroserie metalizata 

 Dotari obligatorii 

SIGURANTA 

(i) Airbaguri sofer si pasageri fata; 

(ii) Centuri de siguranta cu prindere în 3 puncte pentru 

toate locurile; 

(iii) Scut protectie motor; 

(iv) Proiectoare ceata; 

(v) ABS/ESP cu asistent de franare; 

(vi) Sistem de reglare a fortei de tractiune ASR; 

(vii) Instalatie de pomire motor pentru temperaturi 

scazute 

 Dotari obligatorii 

INTERIOR/EXTERIOR 

(i) Numar locuri 8+1 (8 pasageri + sofer);  

(ii) Configuratie: 

- Rand 1: scaun sofer cu bancheta 2 locuri pasageri 

- Rand 2: bancheta fixa cu 3 locuri 

- Rand 3: bancheta cu 3 locuri rabatabila si demontabila 

(iii) Numar usi: 2 usi (sofer + pasager), usa glisantă 

lateral dreapta si usi spate cu geam batante la 180
0
; 

(iv) Aer conditionat fată si spate, cu reglare automata; 

(v) Geamuri fată actionate electric; 

(vi) Tapiterie din stofă; 

(vii) Protectie planseu interior din cauciuc 

(viii) Tetiere reglabile pe inaltime pentru toate locurile; 

(ix) Oglinzi exterioare electrice si încălzite. 

(x) Jante din otel echipate cu anvelope de iarna  

 Dotari obligatorii 

CONFORT 

(i) Inchidere centralizata actionata prin telecomanda; 

(ii) Volan reglabil în adancime; 

(iii) Scaun sofer cu reglare pe inaltime; 

(iv)  Cotieră sofer; 

(v) Computer de bord; 

(vi) Priza de 12 V; 

(vii) Parbriz atermic, senzor de ploaie si lumina; 

(viii) Luneta cu incalzire si stergator luneta; 

(ix) Covorase cauciuc sau tip mocheta; 

(x) Sistem audio cu radio si mp3 player; 

(xi) Sistem GPS (se accepta si sistem unitar). 

 Accesorii (i) Carlig de remorcare; 

(ii) Roata de rezerva (janta otel), de dimensiune normal; 

(iii) Cheie de roti, trusa de chei si cric de suspendare 

autovehicul; 

(iv) Pachet legislative obligatoriu: trusă medicală, 

triunghiuri reflectorizante si stingător incendiu; 

(v) Sistem de alarma antifurt 
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4.5 Specificaţiile tehnice şi de calitate ale produsului ofertat trebuie susţinute obligatoriu de 

documentaţii şi fişe tehnice. 

4.6 Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind valoarea emisiilor de poluanti, valoarea 

emisiilor de CO2 si a consumului de carburant se vor prezenta Certificatul de conformitate CE / 

Dosarele de omologare CE de tip. 

 

5. DOCUMENTE INSOTITOARE 

Documente care se transmit de furnizor, solicitate de achizitor pentru a insoti autovehiculul la 

livrare: 

 (i) Carte de identitate a vehiculului (CIV) emisa de RAR; 

 (ii) Declaratie privind originea marfii CE; 

 (iii) Certificate de calitate, certificate de garanţie; 

 (iv) Cartea tehnica a autovehiculului sau Set manuale:  manual de operare, manual de 

 service si mentenanta, toate  în limba romana; 

 (v) Lista principalelor piese de schimb şi consumabile ce fac obiectul reviziilor periodice; 

 (vi) Autorizatie de circulatie provizorie si asigurare RCA  pentru 30 de zile. 
 

6. CONDIŢII DE GARANŢIE                    

6.1 Furnizorul trebuie sa garanteze achizitorului ca produsul furnizat prin contract este nou, 

nefolosit si anul de fabricatie este 2012. 

6.2 Furnizorul trebuie sa asigure garantía de buna functionare, calitatea si performantele 

autovehicului livrat pentru o perioada de mínimum  3 ani sau in limita a cel putin 100.000 km de la 

data livrarii. 

 

7. SERVICE PE DURATA PERIOADEI DE GARANTIE 

7.1 Furnizorul se obliga să asigure în mod gratuit achizitorului suport tehnic şi service produsului în 

perioada de garanţie a acestuia.  

7.2 Furnizorul trebuie sa asigure efectuarea reviziilor specificate in documentatia tehnica a 

autovehiculului livrat, precum si servicii de intretinere si reparatii prin unitatea proprie de service 

sau printr-o alta unitate de service auto autorizata RAR si abilotata de producator si care are relatii 

contractuale in acest send cu furnizorul. 

7.3 Furnizorul trebuie sa índice expres unitatea de service abilitata a desfasura lucrarile de revizii, 

intretinere si reparatii, si care trebuie sa se afle in municipiul/judetul Cluj. 

7.4 Defectiunile aparute in perioada de garantie vor fi sesizate unitatii de service si aceasta trebuie 

sa primeasca autovehiculul in service si sa asigure repararea acestuia, cu inlocuirea componentelor 

defecte intr-un interval de timp ce nu poate depasi 5 zile. 

7.5 In perioada de garantie toate píesele de schimb cu defect de fabricatie (defect material sau de 

montaj) si manopera interventiilor autorizate trebuie sa fie gratuite (Piese de schimb = toate 

componentele vehiculuilui, in afara de consumabilele consemnate in Cartea tehnica a 

autovehiculului; Interventii autorizate=toate interventiile cauzate de defectele de fabricatie si de 

reviziile specificate in documentatia tehnica a autovehiculului). 
 

8. TERMEN SI CONDITII DE LIVRARE 

 8.1 Termenul de livrare: 10 saptamani de la data semnarii Contractului de achizitie. 

8.2  Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport si instruire personal, incluse in pret.   
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8.3  Autovehiculul trebuie sa fie livrat in conditiile tehnice prevazute in Cartea tehnica a produsului, 

cu respectarea cerintelor  Caietului de sarcini. 
 

9. CONDITII DE RECEPTIE 

9.1  Receptia se face la sediul beneficiarului si se finalizeaza prin incheierea unui Proces Verbal de 

Receptie semnat de ambele parti, dupa efectuarea testelor/probelor si predarea documentelor de 

insotire descrise in Capitolul 5. 

9.2 Daca in cazul receptiei se constata ca produsul nu respecta in totalitate conformitatea 

componentelor sau integritatea lor, ca nu sunt respectate specificatiile tehnice din Caietul de sarcini 

sau din Cartea tehnica, furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile pe loc sau in decurs de 

maximum 3 zile lucratoare de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate intr-o Nota de 

constatare. 

 

10. MODALITATI DE PLATA 

10.1 Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise,  în termen de 15 zile de la recepţia 

produsului, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de furnizor însotita de 

Procesul-verbal de receptie a produsului.  

 

 

 

Director Tehnic       Sef Compartiment Achizitii  

Ing. Gabriel Popeneciu      Ing. Dumitru Chincisan 

 

 

 

 

 


