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CAIET DE SARCINI 

pentru achiziţia  

„VEHICUL CATEGORIA AUTOVEHICULE PLUG-IN-HYBRID”  

 

CODURI CPV: 

34110000-1 Autoturisme 

 

1. GENERALITĂŢI 

 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi  

constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.  

 Cerinţele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens 

orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în 

măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor 

minimale din caietul de sarcini. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

  Obiectul prezentei proceduri de achiziţie îl reprezintă achiziţia a trei  autovehicule noi, plug-in-

hybrid, pentru Consiliul Judeţean Sibiu cu sediul în Sibiu, B-dul General Magheru, nr.14. 

3. CARACTERISTICI TEHNICE MINIME  

 

Pentru 2 dintre autoturisme, caracteristicile minime : 

 

Categoria autovehiculului Autoturism 

Caroserie 5 uşi  

Culoare metalizată 

An fabricaţie 2021 

Caracteristici dimensionale 

Lungime Minim 4000 mm 

Lăţime fără oglinzi Minim 1800 mm 

Ampatament  Minim 2500 mm 

Înălţime fără bare pavilion Minim 1400 mm 

Gardă la sol Minim 150 mm 

Volum portbagaj Minim 600 l 

Volum portbagaj cu bancheta 

rabatată 

Între 1500 – 2000 l 

Capacitate baterie Minim 12 kWh 

Capacitate rezervor Minim 40 l 

Număr locuri 5 locuri 



Pagină 2 din 6 

 

Motor şi instalaţii anexe 

Norma de poluare EURO 6 

Tip carburant  Benzina/energie electrica 

Număr cilindri 4 în linie 

Cilindree (min. – max.) 1300 – 1500 cmc 

Cuplu  Minim 250 Nm 

Putere motor electric/ combustie 

interna 

Minim 100KW 

  

Tren de rulare 

Tracţiune  4x2 

Direcţie  Asistată  

Frâne   

ABS+EBD Da 

ESP Da 

Cutie de viteze Automata 

Caroserie, organizare, dotări interioare şi exterioare 

  

Prezentare exterioară 

Bare de protecţie faţă/spate vopsite în culoarea caroseriei 

Mânere deschidere uşi din exterior în culoarea caroseriei 

Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric şi degivrate 

Geamuri uşi spate şi lunetă cu tentă de culoare închisă 

 

Prezentare interioară 

Tapiţerie material textil, pentru un autoturism de culoare bej, iar 

pentru al doiela - negru 

Volan reglabil pe înălţime, cu padele selectoare trepte de viteza 

cutie automata 

Spaţii de depozitare în uşile fată şi pe planşa de bord 

Cotiera fata 

 

 

 

Siguranţă activă şi pasivă 

ABS,Hill Hold Control,Lane Assist,Front Assistant 

Airbag frontal şofer şi pasager faţă 

Camera video spate si Parking Assistant 

Airbag-uri laterale faţă 

Tetiere pentru toate locurile faţă şi spate reglabile pe înălţime 

Lane Assist 

ESP, ESC 

Cablu de incarcare/statie incarcare monofazat 

 

Protecţie autovehicul 

Antidemaraj electronic 

Pachet drumuri grele 

Scut protecţie motor 

 

 

 

Conducere 

Direcţie asistată 

Computer de bord 

Martor portiere deschise 

Alertă sonoră şi vizuală prindere centură şofer şi pasager 

Funcţie Eco-mode sau echivalent 

Senzor şi afişaj temperatură exterioară 

Stop & Start 

 

 

Vizibilitate - iluminare 

Proiectoare ceata LED cu functie cornering 

Blocuri optice spate TOP LED 

Faruri de zi LED 

Light Assistant cu senzori de ploaie 

Lunetă degivrată  

 

 

Închidere centralizată cu telecomandă 

Geamuri electrice faţă şi spate 
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Confort 

Frana parcare electromecanica 

Geamuri electrice faţă cu impuls pe partea şoferului 

Tempomat si limitator viteza 

Iluminae ambientala LED 

Iluminare portbagaj 

Încălzire - ventilare Climatronic pe 3 zone 

 

Alte dotări 

Triunghi de avertizare – 2 buc. 

Stingător de incendiu 

Trusă medicală de prim ajutor 

Covoraşe material textil 

 

 

Pentru al treilea autoturism, conditiile minime : 

 

 

Categoria autovehiculului Autoturism 

Caroserie 5 uşi  

Culoare metalizată 

An fabricaţie 2021 

Caracteristici dimensionale 

Lungime Minim 4000 mm 

Lăţime fără oglinzi Minim 1800 mm 

Ampatament  Minim 2500 mm 

Înălţime fără bare pavilion Minim 1400 mm 

Gardă la sol Minim 135 mm 

Volum portbagaj Minim 450 l 

Volum portbagaj cu bancheta 

rabatată 

Între 1500 – 2000 l 

Capacitate baterie Minim 12 kWh 

Capacitate rezervor Minim 40 l 

Număr locuri 5 locuri 

Motor şi instalaţii anexe 

Norma de poluare EURO 6 

Tip carburant  Benzina/energie electrica 

Număr cilindri 4 în linie 

Cilindree (min. – max.) 1300 – 1500 cmc 

Cuplu  Minim 250 Nm 

Putere motor electric/ combustie 

interna 

Minim 100KW 

  

Tren de rulare 

Tracţiune  4x2 

Direcţie  Asistată  

Frâne   

ABS+EBD Da 

ESP Da 

Cutie de viteze Automata 

Caroserie, organizare, dotări interioare şi exterioare 

  

Prezentare exterioară 

Bare de protecţie faţă/spate vopsite în culoarea caroseriei 

Mânere deschidere uşi din exterior în culoarea caroseriei 

Jante aliaj 19`` 

Pachet fumatori cu scrumiera mobila 
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Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric şi degivrate 

Geamuri uşi spate şi lunetă cu tentă de culoare închisă 

 

Prezentare interioară 

Tapiţerie material textil bej 

Volan reglabil pe înălţime 

Spaţii de depozitare în uşile fată şi pe planşa de bord 

Virtual cockpit 

Cotiera fata 

 

 

 

Siguranţă activă şi pasivă 

ABS,Hill Hold Control,Lane Assist,Front Assistant 

Airbag frontal şofer şi pasager faţă 

Airbag-uri pentru cap fata/spate 

Airbag genunchi sofer 

Detectare oboseala sofer 

Camera video spate si Parking Assistant 

Crew Protect Assist 

Senzori parcare fata/spate 

Airbag-uri laterale faţă/spate 

Tetiere pentru toate locurile faţă şi spate reglabile pe înălţime 

Lane Assist 

ESP, ESC 

Cablu de incarcare/statie incarcare monofazat 

 

Protecţie autovehicul 

Antidemaraj electronic 

Pachet drumuri grele 

Scut protecţie motor 

 

 

 

Conducere 

Direcţie asistată 

Computer de bord 

Martor portiere deschise 

Pregatire telefon cu Bluetooth conexiune wireless cu antenna 

exterioara,Phonebox cu incarcare wireless 

Alertă sonoră şi vizuală prindere centură şofer şi pasager 

Funcţie Eco-mode sau echivalent 

Senzor şi afişaj temperatură exterioară 

Stop & Start 

 

 

Vizibilitate - iluminare 

Proiectoare ceata LED cu functie cornering 

Blocuri optice spate TOP LED 

Faqruri TOP LED-Matrix Beam cu functie cornering 

Light Assistant cu senzori de ploaie 

Lunetă degivrată  

 

 

 

Confort 

Închidere centralizată cu telecomandă 

Sistem d erabatare bancheta spate din portbagaj 

Sistem navigatie cu touch-screen color 8`` 

Buzunare pe spatarele scaunelor fata 

Scaune fata reglabile electric 

Scaun sofer reglabil electric cu functie memorie si reglaj lombar 

Geamuri electrice faţă şi spate 

Geamuri atermice 

Trapa portbagaj electrica si senzor deschidere(pedala virtuala) 

Frana parcare electromecanica 

Geamuri electrice faţă cu impuls pe partea şoferului 

Parbriz incalzit 

Cruise control Adaptiv 

Iluminae ambientala LED 
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Iluminare portbagaj 

Încălzire - ventilare Climatronic pe 3 zone 

 

Alte dotări 

Triunghi de avertizare – 2 buc. 

Plase prindere in portbagaj 

Stingător de incendiu 

Trusă medicală de prim ajutor 

Covoraşe material textil 

 

 

 

 

 

4. CERINŢE TEHNICE 

4.1.Pentru elaborarea ofertei tehnice, ofertantul va lua în considerare 

a) specificaţiile tehnice prezentate în cadrul pct.3 

b) conformitatea bunurilor cu standardele comunitare sau din România; alte standarde ce pot fi 

echivalente sau mai bune vor fi acceptate în cazul în care acest lucru va fi probat 

c) produsele ofertate/furnizate vor fi noi şi nefolosite. 

4.2.Ofertantul va prezenta: 

a) Pliante şi documente din care să rezulte elementele constructive şi performanţele tipului de 

produs ofertat şi orice alte informaţii care nu au fost cerute în caietul de sarcini, dar pe care 

ofertantul le consideră necesare (autonomie, consum, fiabilitate, etc) 

b) Graficul cu reviziile ce trebuie efectuate în perioada de garanţie acordată produselor 

c) Lista cu unităţile service din România autorizate de producător şi autorizate RAR. Lista va 

trebui să prezinte date de contact şi de identificare. 

 

5. CERINŢE OBLIGATORII 

a) Anul de fabricaţie al autoturismului trebuie să fie 2021. 

 

6. VALOAREA CONTRACTULUI 

Valoarea maxima totala estimata a contractului este 105.000 euro, respectiv echivalentul in lei 

de maxim 525.000 lei ( s-a luat in calcul  un curs de 5 lei pt un euro) si va fi facuta cu 

respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern 80/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației 

publice și instituțiile publice . Din valoarea totala se va scadea contravaloarea a trei vouchere 

pentru programele Rabla si Rabla plus, in cazul in care se va obtine respectiva finantare. 

 

7. GARANŢIE ŞI CONDIŢII DE SERVICE 

Furnizorul va acorda o perioadă de garanţie de minimum 36 luni sau 100.000 km.  

Perioada de garanţie începe din momentul recepţiei finale, respectiv livrarea produsului. 

 În perioada de garanţie, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei, furnizorul are obligaţia de a 

constata defecţiunea în 48 de ore de la primirea notificării şi intrarea vehiculului în unitatea service. 

Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în 15 zile de la constatarea acesteia.  

În cazul în care Furnizorul nu poate respecta termenul de 15 zile menţionat mai sus, acesta se 

obligă să pună la dispoziţia Achizitorului, pe o perioadă suplimentară de imobilizare de cel mult 30 de 

zile (care începe după a 15-a zi de la constatare), un produs similar până la momentul livrării către 

Achizitor a produsului reparat. În cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie, Furnizorul se 

angajează să informeze Achizitorul despre faptul că produsul nu poate fi reparat şi, totodată, să 

înlocuiască produsul cu unul cu caracteristici similar într-o perioadă convenită de comun acord de 

către Achizitor şi Furnizor. Produsul care, în timpul perioadei de garanţie, îl înlocuieşte pe cel defect, 

beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. 

Piesele de schimb pentru autoturisme vor fi asigurate gratuit pentru defecţiunile ce fac obiectul 

garanţiei şi contra cost pentru consumabilele şi piesele de schimb ce nu se află în responsabilitatea 

garanţiei, pe o perioadă cel puţin egală cu garanţia comercială. 
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8. CONDIŢII DE LIVRARE 

 Livrarea bunurilor se va face de către furnizor la sediul dealerului care va câştiga licitația. 

 Livrarea se va efectua obligatoriu de către reprezentantul firmei, astfel încât să poată fi 

respectată clauza privind întocmirea procesului verbal de recepţie semnat de ambele părţi.  

 Livrarea autoturimelor se va face pana cel tarziu in data de 21.12.2021 

 

9. RECEPŢIA PRODUSELOR 

 Recepţia cantitativ-calitativă se va face în prezenţa ambelor părţi. Acestea vor fi consemnate 

într-un proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi. 

 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor din Caietul de 

Sarcini şi oferta tehnică declarată câştigătoare, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are 

obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de 

aducere la conformitate) sau 

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor 

tehnice. 

 

10. MODALITĂŢI DE PLATĂ ŞI PENALITĂŢI 

 Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 

solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii comerciale legate de obiectul contractului de 

achiziţie publică. 

 Costurile aferente furnizării produselor menţionate în cadrul prezentului Caiet de Sarcini, 

precum şi cheltuielile aferente multiplicării documentelor suport, aferente autovehiculelor ce urmează 

să fie achiziţionate, vor intra în sarcina ofertantului declarat câştigător. Autoturismele vor fi inssotite, 

la momentul livrarii de urmatoarele documente: 

a) factura, în original, pentru produsele livrate; 

b) certificat de conformitate; 

c) autorizaţie de circulaţie provizorie;  

d) carnet de garanţie; 

e) fişa de întreţinere; 

f) manual de utilizare. 

Achizitorul nu acordă avans Furnizorului. 

 

 

 

 Intocmit, 

        Sef serviciu, 

       Cristian Mihu 
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