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CAIET DE SARCINI 
Actualizat conform N.J. nr. 1409/05.09.2019 

pentru atribuirea contractului de achiziție publică 

 „AUTOTURISM”  

 

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentația de atribuire a contractului de 

achiziție publică „AUTOTURISM” prin „achiziție directă” – organizată de Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.  

Descriere succintă:  

 Se dorește achiziționarea unui autoturism de teren, caroserie SUV cu 5 locuri, necesar 

pentru dotarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în calitate de Autoritate 

Contractantă, în vederea implementării cu succes și îndeplinirii indicatorilor în cadrul proiectelor 

aflate în implementare care presupun deplasări frecvente în județe, în mediul rural și urban. 

 Caietul de Sarcini constituie ansamblul cerințelor de bază cărora se eliberează de către 

fiecare ofertant Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară.  

 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, 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 cerințelor minimale impuse în Caietul de Sarcini. Oferta care conține caracteristici 

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

atrăgând descalificarea ofertantului. 

 Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. 

 Condiții de plată: în maximum 30 zile de la data recepției autoturismului fără obiecții și 

primirea facturii fiscale.  

 

CERINȚE: 

 

 Condiții de livrare: Termenul de livrare este de maximum 75 de zile de la data încheierii 

contractului de achiziție publică. 

 Documentele valabile atât în România, cât și în U.E. care vor însoți în mod obligatoriu 

autoturismul sunt următoarele: 

 1. factură fiscală; 

 2. declarație/certificat de conformitate pentru autovehicul; 

 3. certificat de garanție pentru autoturism; 

 4. carnet service și întreținere, în limba română; 

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

omologările variantei configurate; 

 6. instrucțiuni/manual de exploatare pentru autoturism, în limba română; 

 7. autorizație provizorie de circulație, inclusiv numere provizorii de înmatriculare; 

 8. asigurare de răspundere civilă auto (R.C.A.)  valabilă pentru perioada de autorizare 

provizorie de circulație. 
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 Autoturismul va fi livrat, recepționat și pus în funcțiune în Municipiul Iași, la adresa 

stabilită de către Autoritatea Contractantă. 

 Costurile ocazionate de expedierea, manipularea și transportul până la locația livrării, 

precum și alte taxe legale datorate până la momentul livrării se suportă de către ofertant. 

 

Condiții de garanție: Perioada de garanție a autoturismului va fi de minimum 60 luni 

sau în limita a 200.000 km de la data recepției pentru exploatarea autovehiculului conform 

instrucțiunilor de utilizare, fără limită de kilometri în primul an. 

Se va acorda minimum 10 ani garanție pentru rezistența la coroziune a caroseriei. 

Se va acorda minimum 3 ani garanție pentru vopsea, fără limită de kilometri. 

Perioada de garanție se calculează de la data semnării procesului verbal de recepție și 

punere în funcțiune a autoturismului fără obiecțiuni. 

Furnizorul va asigura tractarea autoturismului la cel mai apropiat service (autorizat R.A.R 

și agreat de către furnizor) în cazul unei defecțiuni acoperite de garanție, costurile fiind suportate 

integral de către vânzător. 

În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a autoturismului va fi înlăturată de 

către vânzător în termen de cel mult 20 zile de la data când a fost înștiințat în scris de către 

cumpărător. Acest termen se poate prelungi în funcție de complexitatea defecțiunii cu acordul 

prealabil al Autorității Contractante. Garanția autoturismului se extinde cu perioada trecută de la 

data înștiințării vânzătorului sau reprezentantului său în România asupra defecțiunii și până la 

data când produsele au revenit în stare de bună funcționare, în posesia cumpărătorului. Toate 

costurile legate de aceasta sunt în sarcina vânzătorului.  

În perioada de garanție, mentenanța autoturismului va fi asigurată contra-cost, conform 

prevederilor ce se vor stabili prin contractul de achiziție publică prin unitățile specializate din 

România și U.E., autorizate de producătorul autovehiculului. 

La orice reparație executată, se vor utiliza doar piese noi de origine și materiale tehnice 

certificate/omologate de Registrul Auto Român și agreate de producătorul autovehiculului, 

conform Reglementărilor și Normelor Tehnice în Transporturile Rutiere. 

 

Service și asistență tehnică: Prima revizie tehnică efectuată în perioada de garanție va fi 

gratuită (materiale și manopera) și se va executa în România, în unitățile service agreate de 

furnizor. Furnizorul este obligat să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după 

expirarea termenului de garanție, în cazul în care defecțiunea s-a datorat unor vicii ascunse, 

confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 7 ani de 

la expirarea perioadei de garanție, caz în care cheltuielile aferente vor fi suportate de vânzător. 

  

Recepția produselor: Recepția cantitativă și calitativă precum și punerea în funcțiune a 

autoturismului contractat va fi realizată de către comisia de recepție a Autorității Contractante, la 

data livrării, în prezența reprezentantului furnizorului, pe baza documentelor de însoțire și a 

procesului verbal de recepție și punere în funcțiune semnat de către ambele părți. 

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

numerele provizorii de înmatriculare și polița RCA pentru autovehiculul ce urmează a fi 

recepționat.  

Rezultatele recepției se vor consemna într-un proces-verbal semnat de ambele părți. 

Sesizarea prestatorului privind eventualele neconformități apărute la recepție se va efectua în 

baza acestui proces-verbal. Dacă autoturismul nu corespunde specificațiilor tehnice solicitate de 

beneficiar, acesta va fi respins iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului: 

 - de a remedia toate neconformitățile pentru ca autoturismul să corespundă, în final, 

specificațiilor tehnice din prezentul Caiet de Sarcini; 
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 - de a înlocui autoturismul refuzat cu altul conform, în cazul în care nu există soluție 

tehnică de remediere. În acest caz, furnizorul va avea obligația de înlocuire a autoturismului și de 

suportare a tuturor cheltuielilor generate de acest lucru. 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

Caracteristici tehnice minimale  

 
Nr. 

Crt. 

Categorie Nr. 

SubCrt. 

Specificații Tehnice Minimale și Obligatorii 

1 Dimensiuni și Mase 1.1 Lungime Min. 4500mm, Max. 4600mm 

1.2 Lățime Min. 1800mm, Max 2000mm 

1.3 Înălțime Min. 1600mm, Max. 1700mm 

1.4 Ampatament Min. 2500mm, Max. 2700mm 

1.5 Masă Proprie Min. 1500kg, Max. 1700kg 

1.6 Gardă la Sol Min. 190mm, Max.220mm  

2 Caroserie 2.1 Nr. Locuri 5 

2.2 Nr. Uși 5 (4+Hayon) 

2.3 Categorie M1 

2.4 An fabricație 2019 

2.5 Volum Portbagaj Minimum 500 litri 

3 Motorizare 3.1 Cilindree Maximum 2000cmc 

3.2 Putere Cp Minimum 150cp 

3.3 Combustibil Benzină 

3.4 Consum Mixt (litri) Maximum 6% 

3.5 Sistem START/STOP DA 

4 Transmisie 4.1 Cutie Automată/variabilă continuă (CVT) 

4.2 Tracțiune 4x4 

5 Frâne 5.1 Discuri Față-Spate 

6 Elemente Exterior 6.1 

 

Oglinzi retrovizoare Reglaj electric și degivrare, cu posibilitate 

de pliere/retractare prin acționare electrică 

6.2 Proiectoare Ceață DA 

6.3 Culoare ALB 

7 

 

Siguranță 7.1 Centuri Siguranță Reglabile pe înălțime, prindere în 3 puncte 

7.2 Tetiere Reglabile, pentru toate locurile 

7.3 Airbag Frontal Șofer și pasager 

7.4 Airbag Lateral Minim pentru locurile din față 

7.5 Sistem Electronic de 

control al stabilității (ESP) 

DA 

7.6 Sistem de anti blocare a 

roților (ABS) 

DA 

  7.8 Sistem eCall DA 

   Senzori Presiune Roți DA 

8 Interior 8.1 Aer Condiționat Două zone, reglaj automat 

8.2 Computer Bord DA (afișaj consum, temperatura, etc) 

8.3 Volan Reglabil pe înălțime și adâncime 

8.4 Geamuri Cu acționare electrică (față+spate) 

8.5 Servodirecție Asistată Hidraulic sau Electronic 

9 Dotări suplimentare 9.1 Trusă medicală în termen de valabilitate 

9.2 Triunghi reflectorizant 2 bucăți 

9.3 Extinctor Omologat 

9.4 Vestă Reflectorizantă 

9.5 Covorașe Față/Spate din cauciuc 
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9.6 Jante  Aluminiu/Aliaj, minim 17” 

9.7 Display multimedia Minim 7”, conectare bluetooth, usb 

9.8 Kit parcare Senzori de parcare față-spate, cameră 

marșarier 

10 Roți 10.1 Anvelope 4 bucăți de vară 

10.2 DOT anvelope Minimum 2018 sau mai noi 

10.4 Anvelope Vară Echipate cu jante aluminiu/aliaj 

10.5 Roată de rezervă DA 

11 Confort 11.1 Lumini „Follow-me-home” 

11.2 Senzor Ploaie DA 

11.3 Senzor Lumină DA 

11.4 Pilot automat/limitator 

viteză 

DA 

11.5 Asistență la plecarea în 

rampă 

DA 

11.6 „Drive Mode Select” DA 

11.7 Încălzire în scaune Minimum scaun șofer și pasager dreapta 

 
Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, 

o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de intenție, o licență de fabricație, sunt menționate 

doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs, NU au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi 

considerate ca având mențiunea „sau echivalent”. 

 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă care se 

abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai dacă propunerea 

tehnică propune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul Caiet 

de Sarcini. 

Plata se va face în termen de maximum 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale la 

Achizitor, pe baza procesului verbal de recepție și punere în funcțiune. 

 
 


