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Specificații tehnice a achiziției
13 autoturisme full electrice prin programul Rabla Plus

Cap. 1. Date generale
1.1. Denumirea achiziției
Furnizarea de autoturisme electrice prin programul Rabla Plus
1.2. Cod CPV
34144900 - Vehicule electrice
34111200 - Berline
1.3 Cantitate
13 autoturisme electrice
1.4 Tipul achiziției
Licitație deschisă
1.5. Sursa de finanțare
Bugetul local
Cap. 2. Autoritatea contractantă
Municipiul reședință de Județ Constanța
Constanța, Bdul Tomis, nr. 51
Cap. 3. Obiectul achizției
Furnizarea a 13 de autoturisme electrice finanțate prin programul Rabla Plus,
destinate deservirii Direcției Generală Poliția Locală, program finanțat pentru
reducerea emisiilor de noxe în atmosferă.
Cap. 4. Caracteristici tehnice și de echipare
Tip caroserie
Date generale

Baterie
Motorizare
Viteze

Dimensiuni

Mase

autoturism

Versiune

electric

Număr locuri
Culoare
Capacitate Kw
Autonomie Km
Putere motor cp
Rapoarte cutie
Lungime totală
Înălțime
Lățime totală
Spațiu portbagaj
Maximă autorizată

5
albă
>35
>300
>100
Automată
>4200
>1500
>2000
> 400 L
> 1500
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Jante

Aliaj 16”

Aer Condiționat

automat

Airbag

5

Frânare
Dotări

ABS

Stabilitate

ESP (EPC)

Oglinzi

Electrice - reglabile, pliabile si incalzite

Geamuri

electrice față-spate

Parcare

asistenta parcare

Închidere

centralizată - telecomandă

Cap. 5 Garanții și service
Garanția pentru autoturisme va fi de minim 60 luni sau 120.000 km, de la data
efectivă de livrare a vehiculului, certificată prin semnarea procesului verbal de
predare-primire dintre reprezentantul furnizorului și cel al beneficiarului.
Garanția se aplică autoturismelor achiziționate, implicit tuturor componentelor
și dotărilor de prim montaj, cu care a fost vândut vehiculul, pentru orice defecțiune
de material, montaj sau de fabricație
Garanția pentru protecția anticorozivă a caroseriei va fi de minim 10 ani
începând de la data livrării efective.
În perioada de garanție, reparațiile și service-ul vor fi efectuate gratuit de către
furnizor în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data prezentării autoturismului
în unitatea service. Cheltuielile pentru remedierea defecțiunilor apărute în perioada
de garanție vor fi suportate de furnizor.
Reparațiile în perioada de garanție nu vor depăși 14 zile, pentru perioadele mai
mari se vor asigura autoturisme de înlocuire.
Furnizor autoturismelor trebuie să asigure că există unitate service pe raza
municipiului Constanța, agreată de către producătorul autoturismelor, care să
execute atât lucrările aflate în perioada de garanție cât și cele în perioada de postgaranție.
Cap. 6 Livrarea si recepția autovehiculelor
6.1. Condiții de livrare
Termenul de livrare este de maxim 20 zile calendaristice de la data primirii
comenzii ferme de către furnizor.
Livrarea se va face la sediul beneficiarului.
Toate autoturismele livrate sunt noi și omologate RAR.
La livrare pentru fiecare autoturism recepționat se vor prezenta următoarele
documente:
• Factura fiscală de achiziție a vehiculului,
• Carnet de garanție al autoturismului, editat în limba română,
• Carnet de întreținere al autoturismului, editat în limba română,
• Certificat de conformitate,
• Manual de utilizare, editat în limba română,
• Numere provizorii cu RCA pentru 60 zile,
• Carte de identitate a vehiculului, cu timbrul de secretizare, eliberată de RAR
La livrare autovehicule vor fi echipate cu anvelope specifice sezonului respectiv.
Dimensiunile anvelopelor pot varia în concordanță cu specificațiile tehnice al
producătorului auto și/sau cărții de identitate. Caracteristicile tehnice ale anvelopelor
trebuie să se încadreze în următoarele valori: clasă de eficiență a consumului de
carburant A-C, clasă de aderență pe teren umed A-B, clasă de zgomot exterior la
frânare 68-71 db.
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6.2. Condiții de recepție
Recepția autoturismelor se va face prin încheierea de procese verbale de
predare-primire, și constă în următoarele verificări:
• verificarea documentației tehnice și de identificare;
• verificarea elementelor de identificare de pe caroserie și motor, care
trebuie să fie în concordanță cu cele înscrise în documentele puse la dispoziție pentru
fiecare autovehicul;
• verificarea respectării normelor, precum și existența dotărilor impuse de
specificațiile tehnice.
Furnizorul garantează că, la data recepției, autovehiculele corespund
normelor tehnice în vigoare precum și cerințelor din specificațiile tehnice.
La constatarea nerealizării parametrilor tehnico-funcționali, specificați prin
specificațiile tehnice, ofertantul are obligația înlocuirii produsului ofertat cu un altul
în termen de maxim 30 zile calendaristice, cheltuielile de deplasare și eventualele
diferențe de preț fiind suportate de ofertant.
Furnizorul are obligația de a asigura prin personal specializat o instruire
minimă, în condiții normale de lucru și siguranță, a personalului achizitorului ce va
exploata produsele livrate, după recepția autoturismelor.
Cap. 7. Modul de întocmire și prezentare a ofertelor
Ofertele elaborate vor respecta în totalitate cerințele din specificațiile tehnice,
considerate cerințe minimale.
Ofertele vor conține toate cheltuielile, considerate obligații de plată pentru
beneficiar.
RESTRICȚIE Ofertele trebuie să respecte prevederile articolului unic din OG
20/2018, respectiv introducerea noului alineat: “(93) Prin excepție de la prevederile
alin. (8), autoritățile și instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și
subordonare, pot achiziționa, în condițiile legii, autoturisme al căror preț nu poate
depăși contravaloarea în lei a sumei de 35.000 euro inclusiv TVA, cu condiția ca
achiziția acestora să fie realizată în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante din punct de vedere energetic, finanțat din Fondul pentru mediu, potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și
completările ulterioare."
Oferta financiară va fi prezentată, atât în Euro cât și în Lei, sub forma tabelară
de mai jos:
Euro

Lei

Valoare totală lot (fără TVA)

……….

……….

Valoare TVA

……….

……….

Valoare totală lot (cu TVA)

……….

……….

Prețul de achiziție al autovehiculului (cu TVA)
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