
  
     

CAIETUL DE SARCINI 
 

Autoritatea contractantă: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Satu Mare.  
Adresă:Satu Mare ,P-ta Romana nr:3-5.  
Solicitare clarificări: sediul autorităţii contractante –  persoana de contact :Gavrus Firuta. 
 
I. GENERALITĂŢI  
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 

prezentarea ofertelor si contine ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre 
fiecare ofertant propunerea tehnica si financiara. 

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi 
considerate ca fiind minimale. 

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi 
luata în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii cu caracteristici 
tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE  
II.1. Achizitia de autoturisme  noi. 

 Achizitia se va face cu respectarea art. 24, alin. 3, lit. e) din Ordonanta de Urgentă a  
Guvernului nr. 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare precum și a Ordinului 
ministrului mediului si padurilor nr.772din 31.01.2011, privind Programul de stimulare a        
inoirii Parcului auto national. 

 Atribuirea contractului de achizitie publica care formeaza obiectul prezentei proceduri este 
necesara in vederea reinnoirii parcului auto propriu al DGFP  SATU MARE. 

 
II.2. Descrierea obiectului contractului 

       Autoritatea contractanta isi propune sa achizitionez 4 autoturisme:2 autoturisme berline,1 
autoturism Break ,1 autoturism SUV-Sport Utility Vehicle(4X4), cu urmatoarele caracteristici 
tehnice minime:  
     

 
 1.Autoturism berlina = 2 buc. 
a) prezentare exterioara: 
  - caroserie cu 4 usi pasageri +usa portbagaj; 
  - jante de aliaj; 
  - dimensiuni minime de gabarit:  
   - 4,20 m lungime 
   - 1,90 m latime 
   - 1,50 m inaltime 
   - 2,50 m ampatament 
   - volum portbagaj de minim 500 litri. 
b) prezentare interioara, confort si siguranta pasageri: 
  - 5 locuri; 
  - scaune fata regrabile; 
  - centuri de siguranta pentru toti pasagerii; 
  - airbag frontal sofer si pasager; 
  - tetiere pentru toti pasagerii; 
  - ABS; 
  - aer conditionat; 
  - reglaj oglinzi din interior; 
  - reglaj faruri din interior; 
  - inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie; 



  
  - geamuri electrice fata si spate; 
  - sistem audio complet, cu radio CD; 
 c) motorizare – Euro 5 
  - 4 cilindrii  
  - putere motor – minim 85 CP 
  -combustibil:motorina 
 d) an fabricatie 2011; 
 e) garantie minima 4 ani sau 100.000 km; 
 f) consumuri maxime acceptate: 
   - urban – 6 l 
   - extraurban – 4.5 l 
   - mixt – 5 l 
 g) revizii in garantie – la minim 15.000 km; 
 h) furnizorul trebuie sa faca dovada ca detine sau are contract de colaborare cu un service 
autorizat pentru efectuarea reviziilor in garantie, in raza judetului Satu Mare; 
 i) autoturismele vor indeplini normele prevazute in legislatia nationala in vigoare care 
reglementeaza inscrierea si circulatia autovehiculelor; 
 j) autoturismele vor fi livrate impreuna cu manuale complete de utilizare si exploatare, carti 
de service si intretinere, toate in limba romana; 
 
 
 
2.Autoturism  break diesel = 1 buc. 
a) prezentare exterioara: 
  - caroserie cu 4 usi pasageri +usa portbagaj; 
  - jante de aliaj; 
  - dimensiuni minime de gabarit:  
   - 4,40 m lungime 
   - 1,90 m latime 
   - 1,60 m inaltime 
   - 2,90 m ampatament 
   - volum portbagaj de minim 190 litri,cu scaune si 700litri fara scaune 
b) prezentare interioara, confort si siguranta pasageri: 
  - 7 locuri; 
  - scaune fata regrabile; 
  - centuri de siguranta pentru toti pasagerii; 
  - airbag frontal sofer si pasager; 
  - tetiere pentru toti pasagerii; 
  - ABS; 
  - aer conditionat; 
  - reglaj oglinzi din interior; 
  - reglaj faruri din interior; 
  - inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie; 
  - geamuri electrice fata si spate; 
  - sistem audio complet, cu radio CD; 
 c) motorizare – Euro 5 
  - 4 cilindrii  
  - putere motor – minim 90 CP 
  -combustibil:motorina 
 d) an fabricatie 2011; 
 e) garantie minima 4 ani sau 100.000 km; 
 f) consumuri maxime acceptate: 
   - urban – 6 l 
   - extraurban – 4,5 l 



  
   - mixt – 5 l 
 g) revizii in garantie – la minim 15.000 km; 
 h) furnizorul trebuie sa faca dovada ca detine sau are contract de colaborare cu un service 
autorizat pentru efectuarea reviziilor in garantie, in raza judetului Satu Mare; 
 i) autoturismele vor indeplini normele prevazute in legislatia nationala in vigoare care 
reglementeaza inscrierea si circulatia autovehiculelor; 
 j) autoturismele vor fi livrate impreuna cu manuale complete de utilizare si exploatare, carti 
de service si intretinere, toate in limba romana; 
 
 
 
  3. SUV –Sport Utility Vehicle = 1 buc. 
a) prezentare exterioara: 
  - caroserie cu 4 usi; 
  - jante de aluminiu; 
  - dimensiuni minime de gabarit:  
   - 4,30 m lungime 
   - 2,00 m latime 
   - 1,50 m inaltime 
   - 2,50 m ampatament 
   - volum portbagaj de minim 400 litri. 
b) prezentare interioara, confort si siguranta pasageri: 
  - 5 locuri; 
  - scaune fata regrabile; 
  - centuri de siguranta pentru toti pasagerii; 
  -volan regrabil pe inaltime; 
  - airbag frontal sofer ; 

- airbag pasager fata cu deconectare manuala; 
-airbaguri laterale fata;   

  - tetiere pentru toti pasagerii; 
  - ABS: 
  -directie asistata hydraulic; 
  - aer conditionat; 
  - reglaj oglinzi din interior; 
  - reglaj faruri din interior; 
  - inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie; 
  - geamuri electrice fata si spate; 
  - sistem audio complet, cu radio CD MP3 
  -vopsea metalizat  
  -proiectoare ceata 
  -computer bord cu minim 6 functii 
 c) motorizare – Euro 5 
  - 4 cilindrii  
  - putere motor – minim 105 CP 4X4 
  -capaciatae cilindrica minima 1,46 l; 
  -combustibil – motorina. 
 d) an fabricatie 2011; 
 e) garantie minima 4 ani sau 100.000 km; 
 f) consumuri maxime acceptate: 
   - urban – 6,8 l 
   - extraurban – 5,3 l 
   - mixt – 5,7 l 
 g) revizii in garantie – la minim 20.000 km; 



  
 h) furnizorul trebuie sa faca dovada ca detine sau are contract de colaborare cu un service 
autorizat pentru efectuarea reviziilor in garantie, in raza judetului Satu Mare si care are dotarile 
necesare; 
 i) autoturismele vor indeplini normele prevazute in legislatia nationala in vigoare care 
reglementeaza inscrierea si circulatia autovehiculelor; 
 j) autoturismele vor fi livrate impreuna cu manuale complete de utilizare si exploatare, carti 
de service si intretinere, toate in limba romana; 
 
 
 

III. LOCUL DE LIVRARE 
 Furnizorul va livra autoturismele la sediul beneficiarului:  

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judetului Satu Mare, P-ta.Romana, nr. 3-5, cod 
postal 440012, Satu Mare, judet Satu Mare. 
 

IV. TERMEN DE LIVRARE 
Termenul de livrare este de maxim 60 zile de la comanda transmisa furnizorului, in baza 

contractului atribuit. 
 
V. RECEPTIE SI VERIFICARI  
Achizitorul are dreptul de a verifica produsele, la receptia lor, pentru a stabili conformitatea 

lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.  Achizitorul are obligatia de a 
notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.  
 

VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Plata se va face , in intervalul 24 - ultima zi lucratoare a lunii, în conformitate cu prevederile 

art. 36 din OUG 34/2009, cu completările şi modificările ulterioare. 
Nu se accepta si nu se vor face de catre achizitor plati anticipate. 
Ofertantul desemnat câştigător se obligă să respecte legislatia privind deschiderea unui cont la 

Trezoreria Statului pentru efectuarea platii produselor. 
 
VII. PREŢUL 
Pretul se va stabili numai in lei fara TVA /4 bucati (autoturisme). 
 
VIII. PREZENTAREA OFERTEI 

Oferta se va prezenta respectând prevederile formularului de oferta (Secţiunea III) şi anexa la          
formularul de oferă (Secţiunea III). 

Odata stabilit pretul, nu se accepta actualizarea lui pe durata derularii contractului. 
Se va încheia contract cu ofertantul declarat castigator. 
Termenul de valabilitate a ofertei este de minim 60 de zile. 
Termenul limita de depunere a ofertelor 25.05.2011 ora 15, la secretariatul DGFP Satu Mare 
Deschiderea ofertelor 26.05.2010 ora 12ºº, la sediul DGFP Satu Mare  
La deschiderea ofertelor pot participa reprezentantii legali sau persoane împuternicite din 
partea ofertanţilor pe baza de imputernicire scrisa. Se vor legitima cu actul de identitate sau 
pasaport.  
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 
Nu se accepta depunerea de oferte partiale. 
Limba de redactare a ofertei: română. 
În vederea elaborării corespunzătoare a ofertelor, se vor respecta în mod obligatoriu 
următoarele: 
- numerotarea si semnarea fiecarei pagini a ofertei, precum si prezentarea unui opis al 

documentelor ce compun oferta; 



  
- documentele originale precum si copiile lor vor fi puse in plicuri distincte, sigilate si 

introduse intr-un plic exterior marcat cu inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
26.05.2011, ORA 12ºº”. 
 
IX. COMUNICARI 
Orice comunicare intre autoritatea contractanta si ofertant, referitoare la indeplinirea 

obligatiilor, trebuie sa fie facuta in scris, document ce trebuie inregistrat atat in momentul 
transmiterii, cat si in momentul primirii. 

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile, conditiile si obligatiile pentru achizitia a 4 
autoturisme in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 
HG 925 /2006, alte acte normative (www.anrmap.ro). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


