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CAIET DE SARCINI 
 
Achiziționare autoturism 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se elaborează de 
către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice minimale. 
Oferta de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de 
sarcini va avea ca efect declararea ofertei “neconformă”. 
 
Obiectul contractului: „Furnizare autoturism” 
 
CPV: 34113000-2 Vehicule cu 4 roţi motoare 
 
Valoarea fără TVA  : 63.025,00 RON 
�
SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE : 
 
Motorizare Diesel/ Benzină 
Putere motor KW(CP) Minim 100 cp 
Capacitate cilindrică (cm3) Maxim 1600 cm3 
Norma de poluare Euro 6 
Cutie de viteze Manuală 
Caroserie SUV 
Computer bord Da 
ABS și asistență la frânare de urgență Da  
Oglinzi retrovizoare electrice Da 
Închidere centralizata cu telecomandă Da 
Număr de locuri 5 
Tracțiune 4X2 
Airbag șofer și pasager Da 
Aer condiționat Da 
Geamuri electrice față  Da 
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Proiectoare ceață Da 
Jenți  minim 16” 
Sistem audio Da 
Sistem navigație Da  
Culoare Gri, Negru, Alb 
Consum mediu maxim 7,0 l/100 km 
Roți de iarna complete Da 
Cric + Cheie roți Da 
 

Notă: 
•  Toate cerințele privind caracteristicile tehnice și dotările minime ale 

autoturismului, precum și cele privind garanțiile, sunt considerate 
minimale și obligatorii. 

• Nu fac obiectul prezentei achiziții asigurările de răspundere civilă auto, 
asigurările CASCO și taxa de drum pentru autoturismul ce va fi 
achiziționat. Acestea intră în obligația Autorității Contractante, care  își 
alocă dreptul de a încheia asigurările și taxele menționate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
 
Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor anunțului publicitar și a prezentului 
caiet de sarcini. 
 
CONDIȚII GENERALE: 
 

• Furnizorul (ofertantul) are obligația de a garanta că produsul furnizat prin 
contract este nou și respectă prevederile specificației tehnice minime. Nu se 
acceptă oferte pentru autoturisme second-hand. 

• Expedierea și transportul se fac pe cheltuiala și cu mijloacele de transport ale 
furnizorului. 

• Autoturismul se va livra cu numere de circulație provizorii, autorizație de 
circulație provizorie și asigurare R.C.A., valabile pentru o perioada de 30 zile. 
Cheltuielile vor fi incluse în ofertă. 

• La expediere, furnizorul va transmite Autorității Contractante documentele 
care însoțesc  produsul respectiv: 

           - factura fiscală în original 
           - cartea de identitate 
           - certificat  de calitate și garanție 
           - certificatul de conformitate 
           - manualul de utilizare 

• Livrarea se va face în termen de maxim 20 calendaristice zile de la semnarea 
contractului de către Autoritatea Contractantă. 
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• Termenul de garanție al autoturismului să fie de minim 24 luni de la data 
semnării procesului-verbal de recepție. 

• Pentru tipul de autoturism ofertat trebuie să existe unități de service în 
municipiul Brăila, cu nominalizarea acestora, adresa, număr de telefon. 

• Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constatate ca defecte 
(necauzate de consumator) de către furnizor. 

• În perioada de garanție a autoturismului, în urma primirii unei notificări 
referitoare la o anume defecțiune apărută la autoturism, dacă defecțiunea face 
obiectul garanției, lucrările de înlocuire a pieselor defecte este gratuită, 
ofertantul având obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui 
autovehiculul (dacă nu există soluție tehnică de reparație) în perioada 
convenită de Autoritatea Contractantă cu unitatea de service autorizată de 
Ofertant, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă. 

• În perioada de garanție a autoturismului pentru defecțiunile ce fac obiectul 
garanției autoturismului, costurile legate de tractarea sau transportarea pe 
platformă a autoturismului până la prima unitate service autorizată de furnizor  
sunt în sarcina acestuia. 

• Termenul de garanție intră în vigoare de la data vânzării produsului și se 
prelungește cu timpul scurs de la reclamație, până la data repunerii în 
funcțiune. 

• Oferta va fi însoțită de următoarele documente, conform Legii 98/2016: 
 

 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165,167 din Legea                     
98/2016 privind achizițiile publice. 

 2. Declarație privind evitarea conflictului de interese așa cum este prevăzut în 
Legea 98/2016. 

 3. Certificat de Înregistrare (CUI) emis de ONRC - în copie semnat și 
ștampilat    de către reprezentantul legal cu mențiunea „Conform cu 
originalul”. 

 4. Certificat constatator eliberat de ONRC - în copie semnat de ofertant 
pentru conformitate cu originalul din care să rezulte obiectul de activitate al 
ofertantului și că nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii 
85/2006 privind procedura insolvenței sau că societatea se află în 
incapacitate de plată. 

 
TERMENI DE LIVRARE 
 
Până la data de 15.12.2017. 
 
RECEPȚIA  AUTOTURISMULUI 
 
Recepția calitativă a autoturismului  achiziționat se face la destinația finală de către 
comisia de recepție nominalizată de către conducerea instituției, în momentul sosirii 
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și va cuprinde : inspecția vizuală și testarea tuturor funcțiilor (drive-test și/sau testare 
statică, după caz și în funcție de condițiile meteo). 
Autoturismul se va livra având culorile specificate în prezenta specificație. 
Dacă  autoturismul  nu corespunde din punct de vedere calitativ și a specificațiilor 
tehnice minime, beneficiarul va proceda la respingerea acestuia. 
 
 
PLĂȚI 
 
Plata autoturismului se va efectua după livrare și recepția acestuia, în baza  
facturii, până la data de 29.12.2017, neexistând posibilitatea plății unui avans. 
 
Furnizorul va emite factura după data de recepție a autoturismului care face 
obiectul prezentei achiziții, confirmată prin aprobarea de către Autoritatea 
Contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă. Plata facturii va fi 
efectuată fără a depăși data de 29.12.2017. 
 
Plata va fi efectuată într-o singură tranșă, numai în lei, prin ordin de plată în contul 
Furnizorului deschis la trezorerie. 
 
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la sediul Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piața Traian nr.2, 
Brăila, jud. Brăila sau telefonic la numărul 0239614710, email: 
a.p.cult.traditional@gmail.com   
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SC ………………………. SRL 
CUI ……………………….. 
J…………/……………/……………. 
Adresa……………………………… 
Tel ………………………… 
Email:  …………………………………………….. 

 
 
 
 

DECLARAȚIE 
Pe propria răspundere 

 
 
 
 
Subsemnat(a/ul) ……………………….…………, legitimat(a/ul)  cu CI/BI seria ….. nr 
……………..…., CNP ………………….……………,  in calitate de administrator al SC 
……………….. SRL ,având sediul social în …………………., județul 
…………………., declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de lege, că 
atât eu cât și societatea pe care o administrez nu ne regăsim în situațiile prevăzute 
la art. 164, art. 165, si art. 167 din Legea 98/2016. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Data completării …………………………….. 
 
 
Operator economic, SC …………………. SRL 
 
Administrator 
Nume și prenume 
 
……………………………………..….. (semnătură autorizată + ștampilă) 
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SC ………………… SRL 
CUI ………………. 
J………/………../…………… 
Adresa……………………………. 
Tel ……………………………. 
Email: ………………………………   

 
 
 
 

DECLARAȚIE 
Pe propria răspundere 

 
 
 
 
Subsemnat(a/ul) ……………………….…………, legitimat(a/ul)  cu CI/BI seria ….. nr 
……………..…., CNP ………………….……………,  in calitate de administrator al SC 
……………….. SRL ,având sediul social în …………………., județul …………………., 
declar pe propria răspundere sub sancțiunile prevăzute de lege, că atât eu cât și 
societatea pe care o administrez nu ne regăsim în situațiile prevăzute la art. 59 si art. 
60 din Legea 98/2016 privind conflictul de interese. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Data completării …………………………….. 
 
 
Operator economic, SC …………………. SRL 
 
Administrator 
Nume și prenume 
 
……………………………………..….. (semnătură autorizată + ștampilă) 
�

	
�


