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Nr. înreg.: 442/22.06.2021

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA DE
ÎNCHIRIERE AUTOTURISM ÎN SISTEM LEASING OPERAȚIONAL

I. Informații generale
Asociația Pakiv România este beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: C.E.V.A. – ComunitateEducație-Vocație-Antreprenoriat – COD SMIS 139992, proiect finanțat prin Programul Operațional
Capital Uman.
II. Obiectul Contractului:
Prestarea de servicii: Închiriere autoturism în sistem leasing operațional
Adresa de livrare:
La sediul achizitorului sau la orice altă adresă indicată în scris de către achizitor.
III. Perioada:
De la semnarea contractului până la 10.05.2023 (data).
IV. 1) Specificații tehnice minime obligatorii:
Pentru asigurarea unei desfășurări optime a contractului este necesară îndeplinirea următoarelor
caracteristici tehnice:
Denumire serviciu
Închiriere autoturism în sistem
leasing operațional – un
autoturism

-

-

-

-

Specificații tehnice
Cantitate
23
luni
Autovehiculul transport persoane face obiectul
unui contract de achiziții publice de servicii de
leasing operațional.
Autovehiculul va trebui să îndeplinească condiții
de fiabilitate, securitate, confort, echipare și
protecție ambientală în conformitate cu ultimele
standarde în vigoare.
Caroseria va fi prevăzută cu uși de acces a
pasagerilor distincte față de ușa de acces a
șoferului.
Perioada în care autoturismul care face obiectul
achiziției nu va depăși 23 luni de la semnarea
contractului de leasing, dar nu mai târziu de data
de 10.05.2023, rata de leasing va fi calculată
începând cu data procesului verbal de recepție a
autoturismului;
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-

Autoturismul pus la dispoziție va fi însoțit de
următoarele documente, în limba română, necesare
pentru a asigura condiții optime utilizatorului:
• certificatul de înmatriculare în original;
• carnetul de întreținere şi de garanție al
autoturismului;
• manualul de utilizare şi întreținere al
autoturismului;
• asigurare facultativa auto tip CASCO;
• cartea verde în original;

IV.2) CONDIȚII TEHNICE
IV.2.1) Cerințele minime generale ce trebuie să le îndeplinească autovehiculul
▪ Produsul ofertat, care face obiectul contractului de leasing operațional (autovehiculul),
trebuie să fie rulat.
▪ Ofertantul va include în oferta tehnică următoarele elemente:
- Specificații tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu
specificațiile caietului de sarcini,
- Pliante și documente din care să rezulte elemente constructive și performanțele tipului
de produs ofertat și orice alte informații pe care ofertantul le consideră necesare,
- Graficul cu reviziile ce trebuie efectuate în perioada leasingului
- Termenul de livrare maxim acceptat este de 20 zile de la primirea de către prestator a
comenzii emise de beneficiar.
IV.2.2) Caracteristici tehnice generale ale autoturismului
Nr.
Parametri tehnici și funcționali
Cerințele beneficiarului
crt.
1
Destinație
Transport persoane
2
Tipul motorizării
1.5- 2.2 litri
3
Tip carburant
Diesel (Motorină) sau Benzina
4
Putere
Minim 120 CP
5
Capacitate cillindrică
intre1500-2200 cmc
6
Transmisia
Cutie de viteze automata
7
Locuri
7 locuri
Jante aliaj 18 inch cu anvelope pentru uz rutier,
care să asigure circulația autoturismului pe
8
Sistemul de rulare
drumurile publice în siguranță, pentru toate
stările meteorologice. Pneuri pentru sezonul de
vară și respectiv de iarnă.
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9
10
11

Consum mediu declarat
Norma de poluare
Direcția

12

Închidere

13

Siguranță

14

15

Confort pasageri

Funcționalitate

(l/100 km)
max 5 litri/100km
Minim Euro 6
Servoasistată
Centralizată, cu telecomandă acționată de la
distanță.
- ABS
- Airbeg frontal pentru șofer
- airbag cortină fată/spate și airbaguri laterale față
- airbag frontal pentru șofer și pasager cu
posibilitatea dezactivării airbag pasager
- Alerta atenție șofer
- Centuri de siguranța in trei puncte
- ESP
- Lumini de zi cu LED
- Centuri de siguranță în 3 puncte fată/spate cu
reglaj pe verticală a celor din față.
- Servofrana+asistenta la franare de urgenta
-Geamuri fata/spate acționate electric
-Închidere centralizata
-Regulator+limitator viteza
-Scaun șofer reglabil înălțime
-oglinzi retrovizoare exterioare reglabile electric
si încălzite
-volan reglabil pe înălțime si adâncime
-Autoturismul va fi prevăzut cu instalație de aer
condiționat automat
-asistenta la parcare spate
-faruri cu aprindere automata
-asistare la parcare fata
-scaun șofer cu reglaj lombar

- Computer de bord ;
-Avertizor sonor faruri aprinse sau cheie uitata in
contact
- Frână de staționare electronică, inclusiv funcție
Hill Assist
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16

Alte dotări obligatorii

17

Stare autoturism

- Lămpi semnalizare laterale
- Proiectoare ceata
- Podea portbagaj ajustabilă pe 2 poziții
- Prindere isofix pentru 2 scaune copii pe locurile
laterale de pe rândul 2;
- Priză de 12 V în consola centrală, față, spate
- Senzor de ploaie pentru activarea automată a
ștergătoarelor
- Servodirecție electromecanică, reglabilă în
funcție de viteză;
- Sistem monitorizare presiune pneuri
- Sistem start stop
- Volan multifuncțional din piele
- Jante aliaj ușor
- Activare automată faruri cu lumini de drum
permanente
- Pachet de iarnă: anvelope de iarna, scaune
încălzite;
- Scaune față cu reglaj manual pe înălțime.
- Roată de rezervă – 18 “,
- Trusă de scule: cric, cheie specială pentru
demontat roți;
- Pachetul Legislativ obligatoriu conform Ord.
2218/2005, respectiv trusă medicală, triunghi
reflectorizant și extinctor.
Max. 120.000 km

IV.3) Garanții
Garanția tehnică pentru autovehicul va fi de minim 23 luni de la data livrării către beneficiar, dar
nu mai târziu de data de 10.05.2023.
Număr de km estimați : 25.000 km/an
IV.4) Criteriul pentru atribuirea contractului de achiziție publică
Atribuirea contractului de achiziție publică se va efectua în baza aplicării criteriului de atribuire
,,prețul cel mai scăzut”, conform art.187, alin. (3), lit. a), din Legea 98 / 2016 privind achizițiile
publice.
Cerințele impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini sunt considerate cerințe
minimale și obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta.
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IV.5) Modul de întocmire și prezentare a ofertei
IV.5.1) Date generale
Oferta va fi elaborată respectând ordinea și configurația specificațiilor tehnice stabilite de
către autoritatea contractantă prin prezentul caiet de sarcini, astfel încât să poată fi comparată cu
celelalte oferte.
Durata de valabilitate a ofertelor va fi de minim 90 de zile. Orice ofertă valabilă pentru
o perioadă mai mică de 90 de zile va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind neconformă.
Prezentarea ofertei se va face, indicând dotările (minim cele incluse în prezentul caiet de
sarcini), precum și calculele ratelor lunare (chiriei) pentru întreaga perioadă de 23 luni, dar nu
mai târziu de data de 10.05.2023 , în care se derulează contractul de leasing operațional.
Ofertele elaborate vor respecta în totalitate cerințele din prezentul caiet de sarcini,
considerate cerințe minimale.
Ofertele vor conține cheltuieli, considerate obligații de plată pentru beneficiar inclusiv
sumele referitoare la asigurări (polița CASCO, RCA, rovignetă, taxă înmatriculare, cost numere
provizorii și definitive).
În cadrul ofertelor va fi precizată și durata de garanție tehnică, care nu trebuie să fie mai
mică decât cea prevăzută în prezentul caiet de sarcini. Orice perioadă mai mică a garanției
tehnice decât cea specificată în caietul de sarcini va conduce la declararea acelei oferte ca fiind
neconformă.
IV.5.2) Propunerea tehnică
Propunerea tehnică va cuprinde specificații tehnice astfel încât să se poată compara cu condițiile
prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică va cuprinde de asemenea:
- Termenul de livrare,
-

-

Termenul de garanție pentru exploatarea normală a bunului care va fi de minim 23 de
luni, dar nu mai târziu de data de 10.05.2023.
Unitățile specializate (service) unde vor fi remediate eventualele defecțiuni, vor fi
efectuate reviziile periodice etc.
Se va prezenta o descriere a specificațiilor tehnice pentru performanță tehnică și
economică, astfel încât vehiculul ofertat să fie eficient din punct de vedere energetic
respectând normele de poluare la data ofertării, să înregistreze valori ale emisiilor de
CO2, particule și alte elemente poluante, scăzute raportate la necesitățile autorității
contractante (caracteristicile tehnice ale autovehiculului).
Specificații tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu
specificațiile caietului de sarcini ,
Pliante și documente din care să rezulte elemente constructive și performanțele tipului
de produs ofertat și orice alte informații pe care ofertantul le consideră necesare,
Graficul cu reviziile ce trebuie efectuat în perioada leasingului operațional, explicit în
ce constau acestea, eventualele materiale sau piese de schimb necesare,
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-

La livrare autovehiculul va fi însoțit de certificate de conformitate emise de către
producător in copie ( originalul fiind transmis cumpărătorului-firma de leasing),
Termenul de livrare nu va depăși 10 zile calendaristice de la semnarea contractului.

IV.5.3) Propunere financiară
IV.5.3.1) Propunerea financiară va conține valoarea autovehiculului și va fi prezentată după cum
urmează:
Denumire autovehicul
Cantitatea
Data estimată a achiziției
Valoare fără TVA
1
IV.5.3.2) Propunerea financiară trebuie să furnizeze informații cu privire la preț, asigurări, orice
alte taxe incluse și considerate obligații ale beneficiarului, modalități de plată, calculul ratelor
(chiriei) pentru întreaga perioadă în care se derulează contractul de leasing operațional, precum
și alte eventuale condiții financiare și comerciale legate de derularea contractului.
Propunerea financiară trebuie să conțină de asemenea și scadențarul de plăți lunare pe
toată perioada de leasing.
Oferta financiară va fi prezentată sub forma tabelară de mai jos:
EURO
LEI
Valoare fără TVA
…………………..
………………….
TVA
Valoare totală (cu TVA)
Rata va conține toate costurile solicitate inclusiv:
- Chiria,
- Taxă de înmatriculare,
- Cost numere înmatriculare(provizorii),
- Cost numere definitive,
- Cost rovignetă,
- Cost asigurare CASCO pentru întreaga perioadă de leasing,
- Cost asigurare RCA pentru întreaga perioadă de leasing,
- Cost pachet întreținere,
- Orice alte cheltuieli considerate obligații ale beneficiarului.
Pachetul de întreținere va include:
- Inspecții tehnice periodice (ITP) și reparațiile recomandate cu ocazia acestora,
- Reviziile periodice conform cu recomandarea producătorului,
- Întreținere neprevăzută: reparații și/sau înlocuiri (cauzate de defectări) de piese
considerate necesare,
Eventualele defecțiuni generate de defecte de fabricație vor fi în sarcina furnizorului, fără plata
suplimentară din partea beneficiarului.
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Propunerea financiară va conține de asemenea și propunerea de contract de leasing operațional.
Oferta se va depune la adresa de email pakiv_romania@yahoo.com.
IV.6) Livrarea și recepția autovehiculului
II.6.1) Livrarea autovehiculului se va face după semnarea contractului de leasing operațional
conform propunerii tehnice dar nu la mai mult de 10 zile calendaristice de la aceasta.
II.6.2) Recepția autovehiculului se va face după cum urmează:
Vehiculul trebuie să fie predat către achizitor la sediul acestuia, respectiv Asociatia Pakiv
România – Alba-Iulia str. Emil Racoviță nr. 76..
Înainte de livrarea vehiculului Furnizorul va trebui:
• să constate că vehiculul este conform;
• să controleze că este dotat cu documentația de bord
• să verifice ca vehiculul să fie dotat cu două rânduri de chei, documentație care conține
eventualele coduri pentru pornirea manuală în caz de urgență, dublură la telecomanda antifurt
(daca este prevăzut);
• să verifice existența pachetului legislativ și a dispozitivelor de urgență (trusa medicala,
2 triunghiuri reflectorizante, extinctor) și accesoriile prevăzute (covorașe interioare);
• să verifice ca vehiculul să nu prezinte daune vizibile.
• în momentul predării, concomitent, responsabilul numit de achizitor și
responsabilul furnizorului, vor trebui să efectueze verificările de mai sus și să
întocmească un Proces verbal de Predare-primire care reprezintă documentul prin
care achizitorul preia vehiculul pe toată durata Contractului. Procesul verbal de
predare-primire va trebui să conțină minim următoarele informații, cu
posibilitatea de a adăuga eventuale informații ulterioare utile care pot să fie evaluate
de Achizitor:
• Descriere vehicul, număr de înmatriculare, șasiu, culoare, accesorii, inventar;
• Km la livrare;
• Data și ora livrării;
• Eventuale reclamații.
- Procesul verbal trebuie să fie redactat în trei exemplare, de reprezentatul furnizorului
împreuna cu personalul Achizitorului și va trebui să fie semnat de ambii. Două exemplare ale
procesului verbal rămân la Achizitor, dintre care unul la bordul vehiculului, iar un exemplar la
Furnizor;
- Toate cheltuielile de livrare cad în sarcina Furnizorului;
- Orice viciu, defect de funcționare sau defecțiune la vehicul care face ca acesta să nu
poată fi folosit sau să reprezinte un pericol în funcționare, va fi anunțat de achizitor furnizorului
imediat folosindu-se de un Call Center sau adresându-se punctului de asistență stabilit cu
furnizorul.
- în cazul în care între persoana numită de achizitor și personalul reprezentantului
furnizorului, ca urmare a verificărilor de mai sus, rezultă divergențe față de cele convenite și
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ceea ce a fost de fapt livrat, se va evidenția în Procesul verbal de predare-primire al vehiculelor,
fiind în sarcina furnizorului remedierea pe cheltuiala lui a deficiențelor constatate.
- în toate cazurile descrise, Furnizorul va trebui sa garanteze ca vehiculul predat este
alimentat cu cel puțin 5 (cinci) litri de carburant.
Reprezentanții nominalizați de beneficiar, în cazul constatării unor abateri cu privire la
respectarea specificațiilor din prezentul caiet de sarcini, poate solicita întreruperea derulării
achiziției. Reluarea se va face după stingerea litigiului apărut.
Furnizorul garantează că, la data recepției, autovehiculul corespunde normelor tehnice în
vigoare precum și cerințelor din prezentul caiet de sarcini.
IV.7) Modalități de plată
Cu ocazia încheierii contractelor de leasing operațional nu se va constitui avans.
Plățile ratelor de leasing operațional se vor efectua în Lei.
Plata se va face în maxim 30 zile de la data acceptării și înregistrării facturii la sediul
beneficiarului.
IV.8) Măsuri privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, precum și
protecția mediului
Furnizorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin prevederi
referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților în domeniu, prin
luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, precum și de
protejare a personalului propriu și al beneficiarului.
Furnizorul poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și protecția
mediului de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția pentru prevenirea incendiilor,
respectiv Agenția pentru protecția mediului.

V. Criterii de eligibilitate:
Persoană juridică/Persoană fizică autorizată;
VI. Scopul achiziționării de Închiriere autoturism în sistem leasing operațional este acela de a
asigura buna desfășurare a activităților A2.1 Informarea, selecția, recrutarea si
menținerea GT, A.3.1 Furnizare de servicii sociale, A.5.1 Organizarea si
desfășurarea unor programe de formare profesionala, A.5.2 Masuri active de
mediere si plasare pe piața muncii, A.5.3.1 Susținerea antreprenoriatului inclusiv a
ocupării pe cont propriu, A.6.1 Realizarea, implementarea si monitorizarea planului
de acțiune pentru animarea teritoriului prevăzute în proiectul mai sus menționat.
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Furnizorul declarat câștigător realizează următoarele activități/servicii:
• Garanția tehnica pentru autovehicul va fi de minim 23 luni de la data livrării către
beneficiar, dar nu mai târziu de data de data finalizării proiectului, respectiv 10.05.2023.
• Nu se acceptă oferte parțiale,
• Beneficiarul nu acordă avans,
• Furnizorul va suporta toate cheltuielile cu transportul produselor ce fac obiectul
contractului

