ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV
SERVICIU ADMINISTRATIV TEHNICO ECONOMIC
NR. 151478 / 07.08.2019

Specificații tehnice consultare piață în vederea achiziției
a 4 autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani,

CAP. 1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea achiziției
Furnizarea de autovehicule în sistem leasing operațional pe 4 ani
1.2. Cod CPV
66114000 - Servicii de leasing financiar
34100000 – Autovehicule
1.3 Cantitate
4 autovehicule
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 4 autovehicule tip autoutilitară în sistem leasing operațional pe
durata a 48 de luni (4 ani), destinate deservirii direcților din cadrul Primăriei
municipiului Constanța.
CAP. 4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ
Destinație
1

Date
generale

Tip caroserie

autoutilitară

Număr locuri

5

Culoare
Capacitate cilindrică
2 Motorizare

Putere
Carburant
Normă de poluare

3

Transport persoane și marfă

Transmitere Cutie viteze
putere

Număr rapoarte
Tracțiune
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Albă
Max. 1600 cmc
Minim 70 CP
Motorină
min. Euro 6
Manuală
Min 6 (5+1)
Față
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Extra urban
4

Consum

Max. 6 l/100km

Urban

Max. 4,5 l/100km

Mixt

Max. 5,0 l/100km

Lungime

Min. 4200
Min. 1800

Înălțime
5 Dimensiuni Lățime

Min. 1600

Masa maximă

3.500

Volum portbagaj

Minim 600 L
din oțel de min 15” cu capace

Jante
Aer condiíonat

instalație de aer condiționat cu reglaj manual

Computer de bord

DA

Proiectoare ceață

DA

Oglinzi
6

Dotări

Reglabile electric și încălzite

Geamuri

electrice față

Închidere

centralizată, cu telecomandă acționată de la distanță
sistem audio cu radio și conexiuni auxiliare
- instalație de sonorizare
ștergător parbriz cu temporizator și lunetă încălzită

Sistem audio
Vizibilitate
Roată rezervă

cu anvelopă similară cu cele montate pe roți

Scaune

față - încălzite

CAP. 5. CERINȚE PRIVIND PRODUSELE ȘI SERVICIILE SOLICITATE
5.1 Cerințe generale
a) asigurarea dreptului de utilizare a unui autovehiculelor, care vor fi livrate
conform caracteristicilor solicitate la punctul 4,
b) autovehiculele trebuie să fie noi, an de fabricație 2019, conforme cu
standardele europene,
c) autovehiculele rămân proprietatea furnizorului pe întreaga durată a
contractului și după încheierea acestuia, neputând fi transferat dreptul de proprietate
nici pe perioada contractului, nici ulterior încetării acestuia,
d) autovehiculele solicitatate vor avea asigurate de către proprietar
următoarele cheltuieli:
- taxe numere înmatriculare (provizorii și definitive)
- impozite și taxe administrative
- contravaloare rovignete
- asigurări obligatorii RCA pentru întreaga perioadă de leasing
- asigurări facultative CASCO pentru întreaga perioadă de leasing
- cost servicii de mentenanță
- toate cheltuielile necesare îndeplinirii contractului
5.2 Servicii de mentenanță, incluse în rata lunară de leasing, cuprind:
5.2.1. Reviziile tehnice periodice conform manualului de întreținere al
producătorului. Reviziile tehnice se vor efectua exclusiv în rețelele autorizate ale
producătorului și vor fi programate astfel încât efectuarea acesteia să nu depășească
24 de ore.
5.2.2. orice reparații și/sau înlocuiri de piese pe toată durata contractului de
leasing operațional, operațiuni datorate: uzurii-defectării, recomandate în urma ITPului și/sau conform specificațiilor producătorului din carnetul de întreținere și garanție
al vehiculului. Se va lua în calcul inclusiv lamele de ștergătoare și becuri.
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5.2.3. Inspecție Tehnică Periodică (ITP) și dotarea pe toată perioada
contractului cu pachet legislativ conform codului rutier în vigoare (stingător, trusă
medicală, triunghi reflectorizant, etc.), inclusiv înlocuirea acestora după expirarea
termenului de valabilitate.
Furnizorul va urmări data expirării ITP-ului și va programa împreună cu
utilizatorul autovehiculele pentru efectuarea inspecției. În situația apariției unor
probleme pe durata inspecției care ar putea întârzia realizarea acestei, riscând să
perturbe activitatea curentă a achizitorului, furnizorul va interveni de partea acestuia
și va face toate demersurile necesare pentru remedierea situației.
5.2.4. Service anvelope are ca scop echiparea corespunzătoare a
autovehiculelor cu anvelope specifice sezonului, de iarnă respectiv de vară, schimbul
de anvelope vor fi efectuate cel mai târziu la datele de 15.11 și respectiv 15.04 ale
fiecărui an (în funcție de prognozele meteo), având incluse toate operațiunile
specifice realizării serviciului, respectiv: montare/demontare, echilibrare, depozitare,
vulcanizare anvelope (pene).
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.
5.2.5. Asistență rutieră care constă în asigurarea unei linii telefonice pentru
asistență non-stop, care să pună la dispoziția clientului următoarele soluții: tractare
pe teritoriul României către cel mai apropiat service autorizat și/sau diagnoză la față
locului și remediere defecțiuni la fața locului – dacă este posibil.
Timpul de reacție în funcție de locația autovehiculului, să nu fie mai mare de
120 minute.
5.2.6. Autovehicul de înlocuire va fi oferit de către furnizor pe întreaga durată
de imobilizare a autovehiculului în service, dacă perioada de imobilizare este mai
mare de 48 de ore.
Autovehiculul de înlocuire va fi de categorie similară cu a vehiculului imobilizat
5.3 Asigurări și roviniete
5.3.1. Polițe de asigurare obligatorie RCA vor fi asigurate de către furnizor pe
toată perioada contractuală, fără implicarea de costuri suplimentare pentru achizitor.
5.3.2. Polițe de asigurare facultativă CASCO care vor acoperi toate posibilele
riscuri care pot apărea autovehiculului, pe toată perioada contractuală, respectiv:
ciocniri, loviri, izbiri, zgârieri, căderi, căderi de corpuri pe autovehicul, răsturnări,
derapări, incendii, trăsnete, explozie, calamitaţi naturale la care se adăuga riscul de
furt - total.
Francizele acceptate pe polița de asigurare, sunt zero pentru oricare ar fi
următoarele situații: avarie parţiala sau furt parţial (deductibila/eveniment), dauna
totala din avarie, furt total, etc.
5.3.3. Roviniete pentru circulația pe drumurile naționale, conform Ordonanței
nr.15 / 24.01.2002
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Cap. 6. Condiții de livrare
Livrarea autovehiculelor către Achizitor va fi efectuată la sediul acestuia,
respectiv Municipiul Reședință de Județ Constanța, Bdul Tomis, Nr. 51 Constanța,
într-un termen care să nu depășească 30 de zile de la primirea comenzii ferme și
trebuie să aibă loc într-o zi lucrătoare de la orele 9.00 la orele 15.00, de luni până
vineri.
La predare autovehiculele trebuie să fie alimentate cu cel puţin 5 (cinci) litri
de carburant.
Returnarea autovehiculelor la terminarea perioadei contractuale se va efectua
la locația care va fi indicată de către furnizor care trebuie să fie în orașul reședință al
achizitorului. Predarea autovehiculelor la altă locație decât cea menționată anterior,
va fi făcută pe cheltuiala furnizorului.
Toate cheltuielile de livrare cad în sarcina Furnizorului;
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 conform celor menționate la pct. 5, inclusiv taxa administrativă necesară
derulării contractelor.
Ofertele trebuie să conțină obligatoriu toate datele tehnice necesare (ex.
pliante, fișe tehnice, etc) prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice
cu cerințele din specificațiile tehnice ale consultării.
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)
Valoare unitară auto (fără TVA)

……….

Red 2 ex.
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