Aprob,
Președinte,
dr. ing. Maricel POPA

CAIET DE SARCINI
pentru achiziția Leasing operațional în cadrul proiectului
„O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”, cod MySMIS 103821,
finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentația de atribuire a contractului de achiziție
publică „leasing operațional” prin procedură simplificată, organizată de Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică și propunerea financiară.
Obiectul achiziției:
Obiectul procedurii de achiziție îl reprezintă leasingul operațional în cadrul proiectului „O
șansă egală pentru toți. Educație inclusiva în unitățile școlare”, cod MySMIS 103821, finanțat
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în vederea folosirii autovehiculului la
deplasările în cele 3 județe vizate de proiect (Iași, Bacău și Vaslui) în timpul activităților dedicate
membrilor GT.
Considerații generale:
Contractul de închiriere se va derula în intervalul septembrie 2018 – mai 2021 (33 luni),
perioadă în care furnizorul va asigura autorității contractante dreptul de utilizare a autovehiculului.
Autoturismul va fi nou, fabricat după 2017, conform cu standardele europene.
Ulterior atribuirii contractului, furnizorul trebuie să facă dovada asupra proprietății depline și
necondiționate asupra autoturismului, care va fi liber de orice sarcină, drept real sau de retenție.
Autoturismul rămâne în proprietatea furnizorului pe întreaga durată a contractului și după încheierea
acestuia.
Modalitatea de plată
Rata de leasing va fi calculată începând cu data procesului verbal de recepție a autoturismului.

Facturile vor fi emise lunar și vor fi plătite de către autoritatea contractantă în 10 zile de la
data primirii acestora.

Livrarea autovehiculului
Livrarea autovehiculului se va face în baza comenzii ferme date de autoritatea contractantă.
Perioada în care trebuie livrat autoturismul este de maximum 15 zile calendaristice de la data la care
furnizorul primește comanda din partea autorității contractante.
Livrarea autovehiculului se va face în Iași, la adresa convenită de părți.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Caracteristici tehnice minimale

Autovehicul:
- combustibil: benzină;
- gardă la sol: min.180 mm;
- lungime: min. 4000 mm;
- tracțiune integrală cu sistem de cuplare/decuplare;
- capacitate cilindrică: min. 1500 cmc;
- anul de fabricație: după 2017;
- transmisie: automată;
- norma de poluare: Euro 6;
- putere: max. 120 CP;
- frâne față, spate: discuri;
- jante aliaj, min. R16;
- kit de reparație roată inclus;
- caroserie: tip SUV sau echivalent;
- aer condiționat;
- sistem ABS și EBD sau echivalent;
- sistem de asistență la pornirea din rampă;
- comenzi cruise control pe volan;
- calculator de bord care indică: autonomie, viteza medie, consumul de carburant instant/ mediu;
- comenzi audio pe volan;
- aer condiționat cu reglare automată;
- geamuri acționare electric față;

- scaune încălzite față;
- ESP (Electronic Stability Program) sau echivalent;
- sistem multimedia cu ecran, cameră de mers înapoi, GPS cu harta RO și UE;
- priză de 12V în consola centrală inferioară și în compartiment portbagaj;
- centuri pretensionate cu prindere în trei puncte reglabile în înălțime (față) și centuri cu prindere în
trei puncte (spate);
- sistem de monitorizare a presiunii în pneuri;
- sistem autonom de asistență la frânare;
- sistem auto Stop & Start motor;
- lumini de avertizare la frânare de urgență;
- degivrare lunetă;
- lampă ceață;
- alarmă;
- scut de protecție pentru motor și transmisie;
- airbag-uri frontale (șofer, pasager), airbag-uri laterale, airbag-uri cortină, sistem dezactivare airbag
pasager;
- scaune față reglabile pe înălțime;
- senzori de parcare spate;
- mânere exterioare în culoarea caroseriei;
- număr de locuri: 5 persoane.
Alte cerințe minime aplicabile:
Autovehiculul va fi echipat cu cauciucuri de iarnă și de vară, în funcție de cerințele legislației
române aplicabile, în perioadele prevăzute în normele legale din domeniul de referință. Furnizorul va
fi responsabil pentru schimbarea cauciucurilor, echilibrarea roților sau orice alte operațiuni necesare
în vederea punerii la dispoziție a autoturismului echipat corespunzător.
Autovehiculul trebuie să fie echipat cu toate echipamentele de securitate și siguranță
obligatorii, prevăzute de legislația în vigoare (trusă medicală de prim ajutor, triunghiurile
reflectorizante, extinctorul etc.).
Furnizorul va fi responsabil pentru efectuarea reviziilor periodice aferente autovehiculului și
pentru asigurarea consumabilelor și pieselor de schimb necesare pentru revizii, așa cum sunt acestea
prevăzute de producător sau determinate ca fiind necesare la momentul reviziei.
Furnizorul va fi responsabil pentru efectuarea reparațiilor cerute de utilizarea normală a
autoturismului.

Furnizorul va încheia asigurările necesare, atât cele cerute de lege (RCA), cât și asigurarea
facultativă (CASCO) pentru toate riscurile care pot fi asigurate. Polița de asigurare va acoperi cel
puțin asigurarea față de terți, acoperire completă în caz de accident/avarii sau lovituri în parcare, furt
al autoturismului. Nu se acceptă franșiza pentru asigurarea CASCO. Asigurarea va acoperi
autoturismul și toate accesoriile acestuia.
Furnizorul va preda, odată cu autovehiculul, și polițele de asigurare încheiate sau reînnoite.
Contravaloarea operațiunilor menționate mai sus se include în prețul contractului. Singurele
excepții sunt cele generate de modificări legislative privind taxele obligatorii (cu excepția impozitului
pe profit și/sau pe dividende), echiparea minimă legală pentru autoturisme.
Operatorul economic va indica în oferta tehnică locul unde se va face predarea-primirea
autoturismului între furnizor și reprezentanții autorității contractante în vederea realizării de către
furnizor a fiecăreia dintre operațiunile menționate în caietul de sarcini și în ofertă.
Orice amendă sau altă sancțiune contravențională aplicată ca urmare a stării tehnice
necorespunzătoare a autovehiculului, inclusiv cele aplicate pentru lipsa/neconformitatea certificatului
de înmatriculare, a inspecțiilor tehnice periodice, a încălcării normelor de poluare, a nerespectării
cerințelor de siguranță și securitate, a folosirii unor tipuri de cauciucuri necorespunzătoare, a neplății
taxelor obligatorii pentru circulația în afara localităților (taxa de drum/rovigneta), a lipsei asigurărilor
obligatorii față de terți sau a oricăror situații în care se aplică o amendă sau sancțiune contravențională
ca urmare a faptului că furnizorul nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos o obligație
contractuală va fi reținută din sumele cuvenite furnizorului în contul contractului.
Furnizorul rămâne pe deplin responsabil pentru plata taxelor și impozitelor aferente
autoturismului.
Autovehiculul trebuie să respecte cel puțin standardele prevăzute de normele de poluare Euro
6. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intră în vigoare norme de poluare obligatorii
care prevăd interdicții de circulație pentru autovehiculul ce face obiectul contractului, furnizorul va
lua măsurile necesare pentru asigurarea respectării acestor norme de poluare, inclusiv înlocuirea
autovehiculului, dacă este necesar.
Autovehiculul trebuie să aibă capacitate minimă pentru șofer și 4 pasageri, precum și
portbagaj. Furnizorul are obligația de a garanta că autoturismul furnizat este nou, fabricat după 2017.
De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate nu au nici un defect ca
urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul
este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că
acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare.

Pentru atribuirea contractului se va folosi exclusiv criteriul de atribuire menționat în
documentația de atribuire – prețul cel mai scăzut. Valoarea totală a contractului va fi = valoarea
chiriei lunare x 33 luni. Valoarea contractului trebuie să fie maximum 59,334.00 lei fără TVA.
În propunerea tehnică va fi prezentat în detaliu modul în care se va realiza închirierea,
regulile, procedurile, practicile, cerințele și orice alte aspecte care trebuie respectate de către
autoritatea contractantă. Acestea includ, printre altele:
a) descrierea generală a sistemului de închiriere;
b) limitele de acoperire ale asigurărilor pentru autovehicul;
c) descrierea modului de gestionare a relației cu beneficiarul (persoane de contact, adrese, ateliere
agreate pentru reparații etc.);
d) acțiunile obligatorii din partea beneficiarului pe parcursul închirierii și ce îi este interzis acestuia.
Vor fi atașate ofertei tehnice toate modelele de documente care sunt necesare pentru
implementarea contractului, inclusiv documentele care vor face parte din contract.
Notă:
Toate cerinţele tehnice impuse prin prezenta documentaţie sunt minimale şi obligatorii pentru
toţi ofertanţii; neîndeplinirea unei singure cerinţe din cele mai sus menţionate, poate atrage
respingerea ofertei prin declararea ei ca neconforma in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3)
lit. a din HG 395/2016.
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