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Caietul de sarcini al achiziției de consumabile auto,  
în conformitate cu Legea 98/2016  

 
 
 

 Cap. 1 Date generale 
 

1.1. Date generale 
 

Autoritatea contractantă urmează să achiziționeze consumabile auto pentru 

autovehiculele utilizate de compartimentele instituției noastre. 
 

1.2. Descriere generală 
 

Obiectul achiziției constă în următoarele produse: 
 

 1. ulei de motor; 
 

 2. antigel; 
 

 3. apă distilată; 
 

 4. lichid de spălare parbriz vară/iarnă; 
 

 5. pachet legislativ: trusă medicală, extinctor, vestă și triunghi reflectorizant. 
 

6. pachet de iarnă: lanțuri antiderapare, spray dezghețare încuietori, sistem 
curățare parbriz  

 

 1.3. Beneficiar: 
 

 Municipiu Reședință de Județ Constanta 

 Constanța, B-dul Tomis, Nr. 51 

 

 Cap. 2 Condiții tehnice 
 

 Operatorii economici trebuie să dețină certificate de omologare emise de 

Registrul Auto Român sau echivalent, pentru fiecare produs care îl ofertează. 
 

 Producătorul uleiului, antigelului, soluției de spălat parbrizul și a apei distilate 

trebuie să dețină Certificat de Implementare a Sistemului de calitate conform 

standardelor ISO 9001 (sau echivalent, emis de organele abilitate). 
 

 Pentru calificare produsele ofertate trebuie să corespundă cu caracteristicile 

fizico-chimice și nivelul minim de performanță, impus în anexe și conform 

standardelor. 
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 Cap. 3 Garanții 
 

 Termenul de garanție pentru produsele solicitate, va fi de minim 12 luni, de 

la livrare.  
 

 În cazul în care operatorul economic furnizează produse necorespunzătoare, 

acesta se obligă să despăgubească pagubele produse achizitorului (ex. coroziunea 

garniturilor, furtunurilor de cauciuc, etc.) 

 

 Cap. 4 Obligațiile prestatorului 
 

 Să stabilească o persoană de contact care va avea obligația să răspundă 

solicitărilor reprezentantului beneficiarului în legătură cu derularea contractului. 
 

Să respecte cu strictețe Comanda emisă de beneficiar și să nu livreze alte 

produse care nu sunt precizate în comandă. Orice livrare în afara comenzii nu va fi 

decontată. 
 

Prestatorul are obligația să livreze produsele la sediul beneficiarului sau la 

locul stabilit de acesta, la data și ora solicitată. 

 

 Cap. 5 Obligațiile beneficiarului 
 

Beneficiarul are obligația să numească, la semnarea contractului, o persoană 

de contact. 
 

Beneficiarul are obligația să achite în termen de 15 zile lucrătoare de la 

depunerea, înregistrarea și acceptarea facturii, contravaloarea acesteia în limita 

fondurilor alocate. 
 

 Cap. 6 Termenul prestației 
 

Termenul pentru fiecare operațiune este conform Ofertei și Comenzilor emise 

de beneficiar. 

 

 Cap. 7. Durata contractului 
 

Durata contractului este de 12 luni de la semnarea acestuia de către ambele 

părți și înregistrarea acestuia la sediul beneficiarului. 

 

 Cap. 8 Recepția serviciului 
 

După livrarea produselor, conform comenzilor emise de beneficiar, se va 

întocmi un proces verbal de recepție, care va fi semnat fără obiecțiuni de către 

ambele părți și va fi înregistrat la sediul beneficiarului. 
 

Produsele care nu sunt conforme standardelor în vigoare și în termenul de 

garanție, vor fi înlocuite în termen de maxim 15 zile de la notificare. 

 

 Cap. 9 Criteriul pentru atribuirea contractului    

              

 Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut. 
 

Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate cerințe minimale și 

obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta. 



 

 Cap. 10. Modul de întocmire și de prezentare a ofertei financiare 
 

 Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini, fiind 

formulată pe întregul lot de produse. 
 

Ofertantul va prezenta oferta financiară în prețuri unitare fără tva și la 

valoarea totală cu tva, care va fi evidențiată distinct, astfel: 
 

Nr. 

crt 
Denumire produs Ambalaj Cantitate 

PU  
Lei fără TVA  

Valoare  
Lei fără TVA 

1 
Ulei motor 5W 40 – pentru motoare 

cu combustie pe benzină 
Bidon 1 Litru 28   

2 
Ulei motor 5W 30 – pentru motoare 
cu combustie pe motorină 

Bidon 1 Litru 67   

3 
Ulei motor 10W 40 – pentru motoare 

cu combustie pe motorină 
Bidon 1 Litru 1   

4 
Antigel tip D – pentru autovehicule 
Dacia 

Bidon 1 Litru 26   

5 Antigel G12 – de culoare roșie Bidon 1 Litru 7   

6 Antigel G12 – de culoare galbenă Bidon 1 Litru 2   

7 Antigel G11 – de culoare albastru Bidon 1 Litru 8   

8 Lichid spălare parbriz de iarnă Bidon 5 Litri 129   

9 Lichid spălare parbriz de vară Bidon 5 Litri 129   

10 Apă distilată Bidon 1 Litru 43   

11 Trusă medicală Bucată 5   

12 Pachet reînnoire trusă medicală Bucată 4   

13 Extinctor auto Bucată 19   

14 Vestă reflectorizantă Bucată 9   

15 Triunghi reflectorizant Bucată 9   

16 Lanțuri antiderapare (185/65 R15) Bucată 3   

17 Lanțuri antiderapare (175/70 R14C) Bucată 1   

18 Lanțuri antiderapare (215/60 R16C) Bucată 2   

19 Lanțuri antiderapare (195/60 R16C) Bucată 2   

20 Lanțuri antiderapare (205/65 R17) Bucată 1   

21 Spray dezghețare încuietori Bucată 10   

22 Sistem curățare parbriz R+P Bucată 13   

Valoare Totală  (Lei fără TVA)  

Valoare TVA  

Valoare Totală (Lei Cu TVA)  

 

NOTĂ: - Trusa medicală și Pachetul de reînnoire trusă medicală să aibă o 

valabilitate de minim 2 ani  

 - Extinctorul să aibă o valabilitate de minim 4 ani, iar încărcătura 

extinctorului să aibă o valabilitate de minim 1 an 
 



 ATENȚIE!   

 Prețurile din ofertă trebuie să fie valabile pe toată durata contractului.  

Tariful va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii contractului, valoarea 

produselor și cheltuielile de livrare, precum și cele legale considerate obligații de 

plată ale prestatorului către stat.   

 

Cap. 11. Modalitatea de plată 
 

Plata se va efectua pe bază de facturi, emise cu respectarea comenzi 

transmise de către beneficiar. 
 

Factura va fi însoțită de următoarele documente: 
 

-  Situație de plată 
 

- Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă întocmit la sediul  

beneficiarului și semnat fără obiecțiuni de către ambele părți 
 

         Plata se va face prin ordin de plata, în termen de maxim 15 (cincisprezece) 

zile de la depunerea, înregistrarea și însușirea de către beneficiar a facturii emise 

de către prestator. Plata se va efectua în limita disponibilităților bugetare, din contul 

nostru de cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța.  
  

   Cap. 12 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.  

 

 
 

 

 

 

 
 Director Executiv,        Șef Serviciu,     
  

           Eugen Căruntu 
 

           Inspector, 
 

           Alexandru Țăranu 
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