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Capitolul I - GENERALITĂȚI
1.1.
Informații Autoritatea Contractanta
Autoritatea Contractanta, denumita in continuare si „Beneficiar" sau „Achizitor", este Compania
Municipala Străzi, Poduri si Pasaje București S.A, companie de interes strategic local.
Compania Municipala Străzi, Poduri si Pasaje București S.A (CMSPPB S.A) desfasoara activitati de
interes public local in domeniul intretinerii si operării rețelei locale de transport rutier, in conformitate
cu Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările si completările
ulterioare.
Mai multe informații despre Autoritatea Contractanta pot fi găsite pe pagina web: www.cmsppb.ro
1.2.
Obiectul achiziției
Prezenta procedura prevede achiziția de Autoutilitare N1 5 locuri - 6 buc.
1.3.
Procedura de Achiziție
Procedura de achiziție este licitație deschisa desfasurata in conformitate cu prevederile următoarelor:
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune
de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017 privind
funcția de control ex ante a procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție
publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii
• Ordonanță de Urgentă nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu
impact în domeniul achizițiilor publice
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•

•
•

•

Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice
Hotărârea Guvernului nr. 866/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice
de aplicare aprobate prin HG nr, 394/2016 și prin HG nr. 395/2016
Participarea la procedura de atribuire este permisa tuturor operatorilor economici, inclusiv
producătorilor de astfel de vehicule. Informații suplimentare sunt furnizate in Fisa de Date a
Achiziției si Documentația de Atribuire.
Ordonanța de Urgență nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte
normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

Capitolul II - Specificații generale cu privire la obligațiile Furnizorului
2.1.
Obligațiile Furnizorului
Furnizorul se obliga sa furnizeze toate autoutilitarele N1 5 locuri, la standardele si/sau performantele din
prezentul caiet de sarcini si oferta tehnica (inclusiv anexele sale), complete si perfect funcționale.
Furnizorul are obligația de a livra bunurile conform ofertei, in baza proceselor verbale de predareprimire, la depozitul furnizorului din Bucuresti/Ilfov, locatie ce va fi agreata de comun acord la semnarea
contractului.
Recepția va cuprinde: inspecția vizuala si testarea tuturor funcțiilor (testare statica).
Furnizorul se obliga sa respecte termenul de garanție ofertat pentru Autoutilitarele ce fac obiectul
contractului, conform prevederilor din documentația de atribuire.
In perioada de garanție ofertată, reviziile vor fi efectuate de către furnizor conform graficului de
intretinere pus la dispoziție de producătorul autoutilitarelor N1 5 locuri.
Costul primelor 3 revizii (conform carte tehnica producător) va fi suportat integral de către furnizor.
Achizitorul este responsabil de respectarea graficului de intretinere ca si de efectuarea programărilor in
unitati service specializate indicate de furnizor, in vederea realizării la timp a operațiunilor de intretinere
a autoutilitarelor N1 5 locuri. Achizitorul va realiza o programare, cu cel putin 72 de ore inainte de
atingerea intervalului de revizie, in unitatile service autorizate de Furnizor in vederea realizarii reviziei/
intretinerii, iar acesta se obliga sa programeze revizia/intretinerea intr-un termen cat mai rapid, stabilit
de comun acord cu Achizitorul.
In caz de pana imobilizanta generata de defecțiuni acoperite de garanția vehiculului, Achizitorul va
beneficia de servicii de transport pana la cel mai apropiat reparator din rețeaua de service autorizata de
către Furnizor, iar costurile operației vor fi suportate de Furnizor.
Furnizorul se obliga sa asigure serviciile de service in garanție după cum urmeaza:
La primirea unei notificări legate de apariția unei defecțiuni in perioada de garanție a vehiculelor, daca
defecțiunea face obiectul garanției, Furnizorul are obligația de a constata defecțiunea in 48 de ore de la
primirea notificării transmise de Achizitor in scris si intrarea vehiculului in unitatea service.
Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea in 15 zile de la constatarea acesteia. In cazul in care,
Furnizorul nu poate respecta termenul de 15 zile menționat mai sus, acesta se obligă sa pună la dispoziția
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Achizitorului, pe o perioada suplimentara de imobilizare de cel mult 30 zile (care începe după a 15-a zi
de la constatare), un produs similar până la momentul livrării către Achizitor a produsului reparat. In
cazul in care nu exista soluție tehnică de reparație, Furnizorul se angajează sa informeze Achizitorul
despre faptul ca produsul nu poate fi reparat si, totodată, sa înlocuiască produsul cu unul cu caracteristici
similare într-o perioadă convenită de comun acord de către Achizitor şi Furnizor. Produsul care, in
timpul perioadei de garanție, îl înlocuieşte pe cel defect, beneficiază de o noua perioada de garanție care
curge de la data înlocuirii produsului.
Furnizorul se obliga sa garanteze achizitorul contra viciilor ascunse ale autoutilitarelor N1 5 locuri.
Furnizorul are obligația asigurării unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor si pieselor de
schimb de origine pentru asigurarea operațiunilor de intretinere si reparații in perioada de garanție si
post-garantie, in conformitate cu prevederile si cu respectarea legislației in vigoare.
Ofertantul trebuie sa asigure posibilitatea furnizării de piese de schimb contra cost pe baza de comanda
cu respectarea legislației si a reglementarilor in vigoare.;
Piesele de schimb vor fi insotite de certificate de garanție conform reglementarilor in vigoare.
Obligația de a prelua si de a elimina deseurile rezultate in urma operațiunilor de service post-vanzare
vor fi in sarcina unitatii de service care efectuează respectivele operațiuni.
Furnizorul se obliga sa emită factura aferenta produsului cel târziu in data in care are loc livrarea/
recepția, cu respectarea condițiilor de fond si forma in conformitate cu cerințele Achizitorului.
Furnizorul se obliga sa despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamatii si acțiuni în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de vehiculele, materialele, instalațiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu Autoutilitarele N1 5 locuri achiziționate;
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care
o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor si a
ofertei înaintate de Furnizor.
Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturilor, avand toate elementele de identificare ale
acesteia, inclusiv ale Achizitorului menționate corect conform documentelor legale în vigoare.
Transmiterea unei facturi cu elemente greșite si/sau greșeli de calcul, identificate de Achizitor, urmare
a înregistrării acesteia atrage după sine obligația Furnizorului de a o storna si de a transmite o noua
factura.
Furnizorul va executa Contractul manifestând grija si diligenta necesare, incluzând livrarea la destinație,
remedierea oricăror eventuale defecte ale Bunurilor Furnizate.
Furnizorul se va asigura ca toate livrările, serviciile de garanție, post garanție si mentenanta vor fi
executate de operatori economici si personal, autorizați conform legislației în vigoare, cu condiția ca
Achizitorul sa apeleze la unitățile autorizate respective. De asemenea, Furnizorul se va asigura de
obținerea oricăror altor autorizații necesare (unde este cazul) conform legislației în vigoare si de luarea
la cunoștința a celorlalte autorizații obținute si existente de Beneficiarul Final.
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2.2.
Cerințe privind conformitatea cu specificațiile, legislația, standardele si reglementările
aplicabile
Autoutilitarele furnizate in baza contractului vor fi certificate pentru conformitate CE si vor respecta
toate cerințele impuse de legislația, standardele si reglementările aplicabile în Romania, inclusiv cele cu
privire la Protecția Mediului, Asigurarea Calitatii, PSI, Securitate si Sanatate in Munca, etc.
La predarea autoutilitarelor N1 5 locuri către Achizitor, Furnizorul are obligația de a face dovada
conformității acestora cu cerințele din specificații si cu reglementările aplicabile, si de a permite
reprezentanților autorizați ai Achizitorului sa inspecteze bunurile furnizate.
2.3.
Cerințe privind omologarea, autorizarea si înmatricularea autoutilitarelor N1 5 locuri.
Furnizorul este responsabil pentru obținerea oricăror omologări, autentificări, autorizări si alte
asemenea, astfel incat Autoutilitarele furnizate in baza contractului sa poata fi comercializate si utilizate
pe teritoriul României potrivit destinației, in conformitate cu legislația si reglementările aplicabile.
Achizitorul va acorda Furnizorului toate imputernicirile necesare pentru indeplinirea in numele
Achizitorului a oricăror formalități.
2.4.
Cerinte privind asigurarea unităților service autorizate pentru efectuarea operațiunilor
service.
Furnizorul are obligația de a asigura cel puțin o unitate service specializate in domeniu, autorizata de
către RAR, RNTR 9, situata in București sau pe o raza de 60 km fata de București care sa poata asigura
pe toata perioada garanției si post garanției, realizarea mentenantei autoutilitarelor N1 5 locuri, respectiv
realizarea operatiilor de întreținere si reparații, inclusiv servicii de constatare si asistenta rutiera.
Unitatea service autorizata trebuie sa dispună de personal de specialitate si sa dețină dotările si experiența
necesara efectuării operațiunilor service aferente autoutilitarelor N1 5 locuri. Furnizorul isi asuma
intreaga responsabilitate pentru asigurarea unităților service autorizate si plata oricăror costuri legate de
identificarea, instruirea, auditarea acestor unitati.
2.5.
Cerințe privind asigurarea pieselor de schimb si a consumabilelor de origine
Furnizorul are obligația asigurării unui sistem eficient de furnizare a consumabilelor si pieselor de
schimb de origine, pentru asigurarea operațiunilor de intretinere si reparații in Perioada de Garanție si
Post Garanție, in conformitate cu prevederile, cu respectarea legislației si a reglementarilor in vigoare.
Sistemul de furnizare trebuie sa permită livrarea consumabilelor si a pieselor de schimb către unitatea
service autorizata astfel incat sa se permită un flux eficient al acestora si intr-un termen rapid, stabilit de
comun acord cu autoritatea contractanta, in funcție de complexitatea solicitării.
2.6.
Cerinte privind instruirea personalului achizitorului
Furnizorul are obligația de a asigura instruirea de specialitate a personalului Achizitorului cu privire la
operarea si întreținerea autoutilitarelor N1 5 locuri.
Instruirea personalului sa se faca la livrare si va consta in prezentarea static a functionalitatilor
vehiculelor, iar instructajul va fi inclus in prețul produsului.Totodata, Autoutilitarele vor fi insotite de
manualul de utilizare al autovehiculului, in limba romana, cuprinzând date tehnice, instrucțiuni detaliate
pentru intretinere si exploatare.
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2.7.
Cerințe privind efectuarea probelor de funcționare
La predarea autoutilitarelor N1 5 locuri către Achizitor, Furnizorul are obligația de a efectua probele de
funcționare in prezenta reprezentanților autorizați ai Achizitorului.
Furnizorul este responsabil pentru asigurarea personalului calificat si a resurselor necesare efectuării
probelor de funcționare, inclusiv combustibilul necesar testelor statice.
Recepția va cuprinde: inspectia vizuala si testarea funcțiilor (testare statica).
2.8.
Cerințe minime privind Condițiile de Livrare
Livrarea se va face in următoarele condiții:
Furnizorul are obligația de a livra Autoutilitarele conform ofertei, în baza proceselor verbale de predareprimire, respectiv în termenul de livrare de maxim 60 de zile de la semnarea contractului, conform
solicitării din documentația de atribuire si a ofertei.
La livrarea …………………… locuri, pentru fiecare dintre acestea, Furnizorul va transmite
Achizitorului, următoarele documente:
a)
factura fiscala
b)
autorizatia de circulatie provizorie valabila 90 zile;
c)
numere provizorii de circulatie;
d)
Cartea de Identitate CIV, cu elemente de securizare, eliberata de RAR, Va mentiona
inclusiv nivelul emisiilor de CO2 ale autovehicului exprimat in g/km.
e)
manualul de utilizare/operare si intretinere, în limba româna, cuprinzand datele tehnice,
instructiuni detaliate pentru intretinere si exploatare;
f)
carnet de garantie si fisa de intretinere
g)
certificat de conformitate (COC)
h)
proces verbal de predare-primire
Toate documentele prevăzute mai sus se vor emite de către Furnizor pe numele Achizitorului, care
devine proprietarul autoutilitarelor N1 5 locuri după primirea si receptionarea acestora.
Certificarea de către Achizitor a faptului ca Autoutilitarele au fost livrate în totalitate se face după
recepție si punerea in funcțiune, prin semnarea de primire de către comisia de recepție a procesuluiverbal de recepție cantitativa-calitativa si de punere in funcțiune.
Livrarea autoutilitarelor N1 5 locuri se considera încheiata în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor privind recepția.
Serviciile de livrare a autoutilitarelor N1 5 locuri si punerea in funcțiune a acestora, după caz, se fac pe
cheltuiala furnizorului.
2.9.
Cerințe minime privind Perioada de Garanție:
Perioada de garanție a autoutilitarelor N1 5 locuri se calculează de la data semnarii fara obiectiuni a
proceselor verbale de recepție a produselor.
Defecțiunile aparate in perioada de Garanție comerciala a autovehiculelor, constatate ca atare de către
Furnizor si recunoscute de Furnizor ca fiindu-i imputabile (defecte de material, de montaj sau de
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fabricație) vor fi remediate in mod gratuit (prin reparare sau prin inlocuirea componentelor defecte), in
unitățile service cu care Furnizorul are incheiate contracte pentru asigurarea garanției comerciale.
Achizitorul are dreptul a notifica imediat Furnizorului in scris orice plângere sau reclamatie ce apare in
conformitate cu aceasta garantie. La primirea unei astfel de notificări, daca defecțiunea face obiectul
garanției, furnizorul are obligația de a constata defecțiunea in 48 de ore de la primirea notificării si
intrarea vehiculului in unitatea service.
Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea in 15 zile de la constatarea acesteia.
In cazul in care, Furnizorul nu poate respecta termenul de 15 zile menționat mai sus, acesta se obliga sa
pună la dispoziția Achizitorului, pe perioada de imobilizare (care incepe după a 15-a zi de la constatare),
un produs similar pana la momentul livrării către Achizitor a produsului reparat.
In cazul in care nu exista soluție tehnica de reparație, Furnizorul se angajeaza sa informeze Achizitorul
despre faptul ca produsul nu poate fi reparat si, totodată, sa inlocuiasca produsul cu unul cu caracteristici
similar intr-o perioada convenita de comun acord de către Achizitor si Furnizor. Produsul care, in timpul
perioadei de garanție, il inlocuieste pe cel defect, beneficiază de o noua perioada de garanție care curge
de la data inlocuirii produsului.
Cerințe privind garanția emisa si/sau stabilita de producător:
Garanția se va realiza prin inlocuirea sau repararea tuturor componentelor (subansamble, piese, material)
defecte, inclusiv defecte de fabricație si manopera asociata, la locul sau de activitate, gratuit.
Componentele inlocuite sau reparate in baza garanției, vor fi acoperite pentru perioada de garanție
ramasa.
Toate reparațiile sau inlocuirile de piese efectuate in garanție se vor efectua doar cu piese de origine si
consumabile aprobate de furnizor.
Nu fac obiectul garanției daca nu au defecte de fabricație sau produs si echipamentele sunt exploatate
corespunzător: consumabile (filter, curele, elemnte de uzura), geamuri, oglinzi, furtunuri, lame stergator,
uleiuri, lubribianti, vopsea, anvelope.
Subansamblele, sau piesele care in timpul perioadei de garantie sunt inlocuite/le inlocuiesc pe cele
neconforme, beneficiaza de garantie pe durata de garantie a vehiculului. Produsul care, in timpul
perioadei de garanție, îl înlocuieşte pe cel defect, beneficiază de o noua perioada de garanție care curge
de la data înlocuirii produsului.
Furnizorul are obligația de a garanta ca Autoutilitarele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, avind
anul de fabricație minim septembrie 2018 conform cerințelor tehnice si structura materialelor. De
asemenea, Furnizorul are obligația de a garanta ca toate Autoutilitarele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialului sau manoperei (cu excepția cazului când
proiectul si/sau materialul e cerut în mod expres de către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni
a Furnizorului si ca acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare.
2.10 Valoarea Contractului, Prețul Ofertat si Condițiile de Plata
Valoarea contractului va fi exprimata in Lei (fara TVA si cu TVA) si nu va fi ajustata/actualizata pentru
a tine cont de eventualele modificări ale condițiilor de piața, inclusiv in ceea de privește inflația,
modificarea oricăror indici ai preturilor de consum, modificarea cursului de schimb valutar, etc.
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Prețul unitar ofertat va fi exprimat in Lei (fara TVA).
Prețul unitar ofertat de către Furnizor trebuie sa fie ferm si sa acopere toate costurile rezultate din
indeplinirea obligațiilor contractuale, in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini, inclusiv:
- costurile legate de achiziționarea pieselor, componentelor sau subansamblelor necesare pentru
producerea autoutilitarelor N1 5 locuri;
- costurile de producție si testare;
- costurile legate de importarea in Romania a autoutilitarelor N1 5 locuri, inclusiv plata oricăror
taxe, tarife, comisioane sau onorarii aferente importului;
- costurile legate de transportul autoutilitarelor N1 5 locuri pana la locul de livrare, inclusiv
pentru transporturile sau deplasările necesare in vederea omologării si autorizării acestora.
- costurile legate de efectuarea probelor de funcționare la recepție si instruirea de specialitate a
personalului Achizitorului cu privire la operarea si intretinerea autoutilitarelor N1 5 locuri,
conform cerințelor;
- costurile legate de identificarea, instruirea, si autorizarea unităților service specializate pentru:
acordarea asistentei tehnice pe durata Perioadei de garanție si Post-garantie si efectuarea
operațiunilor service (intretinere si reparații) pe durata Perioadei de garanție si Post-garantie,
conform cerințelor;
- costurile legate de instituirea si menținerea unui sistem eficient de livrare a consumabilelor si
pieselor de schimb de origine pe durata Perioadei de garanție si Post-garantie;
- orice alte costuri necesare pentru indeplinirea obligațiilor asumate.
Furnizorul nu va solicita ulterior niciun alt cost suplimentar fata de prețul unitar ofertat pentru
indeplinirea obligațiilor asumate.
Plata facturilor fiscale emise de Furnizor se va face la livrare, după semnarea de către ambele parti a
procesului verbal de predare-primire, în conformitate cu cerințele din contract.
Plata către Furnizor se va face prin ordin de plata, pe baza facturii acceptate de către Achizitor, în contul
Furnizorului si va fi achitata doar valoarea autotutilitarelor N1 5 locuri efectiv livrate.
2.11 Ambalarea produselor
Furnizorul are obligația de a ambala produsele (daca este cazul) sau componente, pentru ca acestea sa
faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzit si expuneri la temperaturi
extreme, la soare si la precipitații care ar putea sa apara in timpul transportului sau depozitarii in aer
liber in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinația finala/achizitor.
Toate materialele utilizate la ambalarea produselor, precum si toate materialele care protejează coletele
(paleti de lemn, folii de protecție) raman in proprietatea achizitorului
In cazul ambalarii greutăților si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul,
distanta mare pana la destinația finala a produselor si absenta facilităților de manipulare grea in punctele
de tranzit si la destinația finala.
2.12 Alocarea riscurilor
Alocarea riscurilor în cadrul contractului, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităților pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale.
In cazul în care furnizorul nu își îndeplinește în mod corespunzător (cantitativ si calitativ) și la termen
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obligațiile asumate, acesta datorează achizitorului, cu titlu de penalități, un procent de 0,1%, dar nu mai
puțin decât valoarea dobânzii legale penalizatoare, calculat pe zi de întârziere, din valoarea obligațiilor
neonorate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
In cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile de plată in termenul convenit, atunci acestuia îi
revine obligația de a plăti un procent de 0,1%, dar nu mai puțin decât valoarea dobânzii legale
penalizatoare, pe zi de întârziere, calculata la suma restanta.
Penalitățile de întârziere și dobânda sunt exigibile de plin drept, fără anunț prealabil, din ziua imediat
următoare datei de scadență potrivit condițiilor contractuale.
In situația întârzierii îndeplinirii corespunzătoare (cantitativ si calitativ) a unor obligații ale furnizorului,
precum și in situația neîndeplinirii totale sau parțiale a obligațiilor contractuale ale acestuia, achizitorul
este în drept sa aplice, în funcție de nevoia sa de consum următoarea sancțiune: acceptarea îndeplinirii
corespunzătoare și cu întârziere a obligațiilor cu aplicarea (deducerea) penalităților de întârziere
enumerate mai sus;
Penalitățile de întârziere, astfel cum sunt prevăzute mai sus, sunt supuse actualizării în raport de indicele
de inflație și pot fi deduse din garanția de buna execuție, după prealabila notificare a furnizorului de
către achizitor.
Nerespectarea obligațiilor asumate prin contract de către una din părți, dă dreptul părții lezate de a
considera reziliat de plin drept contractul, fara intervenția instanțelor judecătorești, cu prealabila
notificare a părții în culpa. Partea lezată are dreptul de a solicita, in acest caz, părții in culpă plata de
daune interese.
In situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus, cu excepția încetării
înainte de termen cu acordul ambelor părți contractante, iar furnizorul, din motive imputabile doar
acestuia, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, achizitorul este în drept sa aplice furnizorului plata
de daune interese.
In situația în care contractul a încetat din alte cauze decât cele prevăzute mai sus cu excepția încetării
înainte de termen cu acordul ambelor părți contractante, iar achizitorul, din motive imputabile doar
acestuia, nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, furnizorul este în drept să aplice achizitorului plata
de daune interese.
In situația in care împotriva furnizorului a fost declanșată procedura insolvenței, achizitorul isi rezerva
dreptul de a solicita denunțarea unilaterala a contractului printr-o notificare scrisă în condițiile legii. In
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
indeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului.
Riscurile identificate de Compania Municipala Străzi, Poduri si Pasaje București SA ce pot apărea în
desfășurarea contractului de achiziție publică, cu privire la îndeplinirea obligațiilor asumate și recepțiile:
schimbări substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp de
furnizare și prețuri mai mari pentru contractant: se aloca autoritatii contractante;
Ca si măsură de gestionare a riscului, CMSPPB SA a solicitat prin caietul de sarcini un termen de livrare
de maxim 60 de zile, timp considerat suficient ca ofertantii sa poata sa deruleze in bune condiții
obligațiile contractuale fara a fi nevoie de prelungiri sau ajustări de preț.
acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin
documentație: se aloca autoritatii contractante;
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Ca si măsură de gestionare a riscului, CMSPPB SA a solicitat prin caietul de sarcini si anexele acestuia,
specificații clare constând in parametrii tehnici minimi acceptat! pe care trebuie sa-i îndeplinească
produsul finit ofertat.
plata cu întârziere a facturilor, amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în scopul
creșterii valorii contractelor: se aloca contractantului;
Ca si măsură de gestionare a riscului, CMSPPB SA a specificat in modelul de contract care sunt clauzele
si modalitățile de plata, in mod echivoc atat pentru furnizor cat si pentru achizitor, astfel incat potențialul
furnizor sa fie capabil sa isi previzioneze toate riscurile si cheltuielile privind intrarea in relații
contractuale cu CMSPPB SA.
plăți temporare în avans fără temei: se aloca autoritatii contractante;
Ca si măsură de gestionare a riscului, CMSPPB SA a prevăzut in modelul de contract ca nu se fac plăti
in avans.
Capitolul III - Obligațiile Achizitorului
Achizitorul se obliga sa recepționeze Autoutilitarele în termenul convenit. Recepția va fi efectuata cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
Achizitorul se obliga sa desemeneze persoane care vor participa la efectuarea de probe si vor fi instruite
la punererea in funcțiune a autoutilitarelor N1 5 locuri. Punerea in funcțiune va fi efectuata cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului contravaloarea autoutilitarelor N1 5 locuri furnizate,
conform prevederilor contractuale.
Achizitorul va acorda Furnizorului toate imputernicirile necesare pentru indeplinirea in numele
Achizitorului a oricăror formalități necesare livrării si punerii in funcțiune.
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Anexa nr. 1 - Specificație tehnica autoutilitare N1 5 locuri – 6 buc
Caracteristica solicitata
Motorizare
Capacitate cilindrica
Tractiune
Omologare tip
Norma de poluare
Numar cilindri
Putere (kW)
Cuplu maxim (Nm)
Filtru particule
Numar trepte viteza
Directie asistata
Diametru jante (inch)
Sistem antiblocare roti la franare
Sistem electronic de stabilitate
Sistem economisire combustibil/antipoluare
Sistem franare fata
Sistem franare spate
Viteza maxima
Emisii poluante CO2
Capacitate rezervor combustibil
Masa totala rulanta
Lungime
Latime (fara oglinzi)
Garda la sol (indiferent de gradul de incarcare)
Culoare

Faruri pe timp de zi
Aer conditionat
Airbaguri
Tetiere
Tapiterie scaune
Proiectoare ceata
Inchidere centralizata
Geamuri electrice
Sistem de asistenta la plecarea din rampa
Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime
Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri
Inchidere centralizata cu telecomanda
Usi culisante spate stanga + dreapta cu geam

Interval minim acceptat
Turbo diesel
1400
4x2
N1
Euro 6
4
55
200
Obligatoriu
5+1 manual
Hidraulic
15
Obligatoriu ABS
Obligatoriu ESP
Start - stop
Disc simplu
Tambur
150 km/h
50 L
4200 mm
1700 mm
150 mm
Albastru/Bleumarin/Gri inchis
Cu bec halogen
Obligatoriu
Sofer + pasager +
laterale
4
Din stofa
Obligatoriu
Obligatoriu
Fata
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu

Interval maxim acceptat
Turbo diesel
1600
4x2
N1
Euro 6
4
Obligatoriu
6+1 manual
Electric
16
Obligatoriu ABS
Obligatoriu ESP
Start - stop
Disc ventilat
Disc simplu
110 g/km
70 L
3000 kg
4500 mm
1800 mm
200 mm
Albastru/Bleumarin/Gri inchis (culori
metalizate )
Cu LED
Obligatoriu
Sofer + pasager +
laterale
5
Din piele ecologica
Obligatoriu
Obligatoriu
Fata si spate
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
Obligatoriu
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Cutie de documente inchisa
Bancheta 3 locuri (randul 2) rabatabila si
fractionabila 1/3-2/3 , pliabila
Luneta incalzita cu stergator
Volan reglabil
Bare de pavilion longitudinale
Retrovizoare exterioare cu reglaj electric si
degivrante
Revizii tehnice gratuite corespunzator carte tehnica
(revizia 1,2si 3) Gratuit
Garantie caroserie anticoroziune/Vopsea
Set anvelope +janta vara si iarna.
Masina se va livra cu anvelope corespunzator
anotimp in care se face livrarea.
Celalalt set se va livra odata cu autovehiculul

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Pe inaltime
Obligatoriu
Obligatoriu

Obligatoriu
Pe inaltime si adancime
Obligatoriu
Obligatoriu

Da

Da

6/3 ani
Da

Da

DIRECTIA EXECUTIE SI MENTENANTA
Sorin MAUTA
Intocmit,
DIRECTIA PRODUCTIE SI LOGISTICA
Valentin IRAVA
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