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CAIET DE SARCINI 

Cap.I. Obiectul contractului 

Art.1 Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, persoană 

juridică, care să presteze servicii de mentenanță și reparații auto, revizie tehnică anuală și ITP a 

autovehiculelor Direcţiei de Asistență Socială Brașov. 

 Cap.II. Scopul contractului 

Art.2 Firma contractantă trebuie să presteze serviciile enumerate la art.1, pentru funcţionarea în condiţii 

de legalitate şi siguranţă a parcului auto al Direcţiei de Asistență Socială Brașov, conform cerințelor 

prevăzute în prezentul caiet de sarcini. 

Cap.III  Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii 

Art.3 Firma contractantă se obligă să presteze serviciile enumerate la art.1 pentru următoarele 

autovehicule: 

Nr 

crt 

Nr de înmatriculare / tip 

auto / marca   

Serie şasiu / 

 an fabricaţie 

Cilin- 

dree 

(cmc ) 

Motor / 

carburant  

Data 

expirare 

ITP 

1 
BV-08-GXY  

Dacia Logan Laureate / 1,2 

UU14SDE3353588

949/2015 

1149 

cmc 

D4F-F7 

 serie F373931 

benzină  

12.11.2023 

2 
BV-24-PMB 

Dacia Logan Laureate / 1 

UU14SDMC4    

459228586/2017 

999    

cmc 

Serie RO46238 

benzină 

11.02.2023 

3 
BV-38-PMB  

Dacia Logan Laureate / 1 

UU14SDMC4    

459836009/2017 

999   

cmc 

Serie RO41526 

benzină 

12.02.2023 

4 
BV-41-PMB  

Dacia Logan Laureate /1,2  

UU14SDE3353588

948/2015 

1149 

cmc 

D4F-F7 

 serie F373929 

benzină 

02.12.2023 

5 

BV-78-PMB  

BB Furgon – IVECO 

/35S14/DYPM94/DAILY 

ZCFC35A4005643

845/2006  

2286 

cmc 

F1AE0481M 

serie 0439184 

motorină 

24.04.2023 

6 

BV-62-PMB  

AC Break – DACIA SD / 

KSDOM /LOGAN 

UU1KSDOM5377

64283/2007 

1598 

cmc 

K4M-A6 

 serie R002217 

benzină 

18.01.2023 

7 
BV-37-PMB 

 Ford Transit Courier 

WFOWXXTACW

CG41023/2016 

999   

cmc 

GC41023 

benzină 

03.02.2023 

Art.4. Cerinţe privind serviciile ce vor fi executate în vederea menţinerii în stare de funcţionare a 

autovehiculelor: 

  - Revizie tehnică obligatorie/întreţinere/verificare la toate autovehiculele - se vor executa operaţiile de 

întreţinere din cartea tehnică, funcţie de numărul de kilometri parcurşi sau timp de utilizare (schimburi 
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de ulei, antigel, lichid de frână, schimb filtre- de ulei, aer, carburant, habitaclu, plăcuţe de frână, curele, 

becuri etc); 

   -Schimbarea roților (jantă cu pneu) în perioada iarnă-vară și resetarea sistemului de monitorizare a 

presiunii din pneuri; 

  - Verificare unghiuri direcţie;  

  - ITP – inspecție tehnică periodică; pentru autovehiculul BB Furgon Iveco cu nr.BV 78 PMB este 

necesară o înălțime  de minim 2,6 m a stației ITP;   

  - Reparaţii: totalitatea serviciilor necesare a fi executate în cazul unor defecţiuni sau premise care anunţă 

defecţiuni. 

Art.5. Cerinţe privind piesele de schimb, consumabilele şi lubrifianţii: 

-Înlocuirea pieselor de schimb se va face pe bază de comandă în baza constătării eventualelor defecţiuni 

ce apar în timpul exploatării sau cu ocazia reviziilor periodice, 

 -Se vor folosi numai piese şi componente având certificare RAR, 

 -În cazul când apar probleme în exploatare datorită pieselor de schimb şi/sau montajului 

necorespunzător, acestea vor fi înlocuite în maxim 24 de ore de la constatare, fără suportarea de către 

achizitor a unor costuri suplimentare, 

 -Lubrefianţii utilizaţi vor fi conform specificaţiilor producătorului din cartea tehnică a autovehiculului. 

Art.6. Cerinţe privind activitatea de service: 

 -Atelierul prestatorului trebuie să fie autorizat RAR; 

 -Stație ITP autorizată RAR; 

 -Prestatorul trebuie să deţină mijloacele tehnice necesare efectuării tuturor operaţiilor necesare pentru 

efectuarea reviziilor, întreţinerii curente şi a reparaţiilor în vederea funcţionării la parametrii optimi a 

autovehiculelor. 

Art.7. Alte  obligaţii ale firmei prestatoare: 

1.Piesele de schimb şi materialele necesare pentru prestarea serviciilor vor fi asigurate de prestator. 

Pentru reparaţii vor fi utilizate numai piese de schimb originale. 

2.Serviciile de întreţinere  şi reparare a autovehiculelor vor fi prestate de personal specializat calificat. 

3.Reviziile şi reparaţiile vor fi executate în conformitate cu tehnologia de întreţinere şi reparaţii impusă 

de constructorul respectiv al autovehiculului. 

4.Prestatorul va întocmi ori de câte ori se solicită în scris de către beneficiar un antecalcul asupra 

lucrărilor care doresc a fi executate (deviz estimativ), diagnosticarea autovehiculului în vederea efectuării 

reviziilor/reparaţiilor şi eliberarea devizului estimativ fiind acordată gratuit. 

5.Prestatorul se obligă să acorde: 

-  garanţie pentru o perioadă de cel puţin 3 luni pentru lucrările executate; 

-  pentru piesele de schimb, garanţia va fi cea acordată de producătorul acestora, dar nu mai puţin de 12 

luni de la data montării. 

6. Prestatorul va asigura următoarele: 

a) programarea la constatare în cel mult 24 ore de la solicitare, data constatării constituind data la care se 

va efectua deschiderea comenzii interne pentru revizie/reparaţie; 

b) achiziţionarea pieselor de schimb, a materialelor necesare în cel mult 24 ore de la efectuarea 

constatării;   

c) efectuarea reviziilor / reparaţiilor în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii autovehiculului; d) 

posibilitatea asigurării priorităţii pentru revizii şi reparaţii  a autovehiculelor beneficiarului; 

e) tractarea (după caz) a autovehiculului pentru reparaţii cu platformă în limita a 20 km.   

7. Prestatorul va întocmi factura şi devizul de reparaţie pentru fiecare intervenţie în parte. Factura va fi 

emisă după recepţionarea lucrărilor şi semnarea devizului de către reprezentantul beneficiarului. 

8. În eventualitatea când firma prestatoare nu deține stație ITP adecvată pentru efectuarea inspecției la 

autovehiculul BV78PMB, are posibilitatea de a încheia un contract cu subcontractanţi autorizați, 

Ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanului şi datele de contact, partea 

din contract care urmează a fi îndeplinit de către acesta, valoarea la care se ridică partea respectivă, 



precum şi acordul subcontractantului cu privire la aceste aspecte în aceleaşi condiţii în care el a semnat 

contractul cu achizitorul. Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, contractul 

încheiat cu subcontractantul desemnat. 

Cap.IV. Durata contractului 

Art 8. Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică. 

Art.9. Contractul ce urmează a fi încheiat se va derula pe parcursul anului 2022, cu posibilitate de 

prelungire pe maxim 4 luni ( ianuarie-aprilie 2023), în funcție de alocațiile bugetare ale beneficiarului. 

Cap.V . Prezentarea și evaluarea ofertei, plata serviciilor 

            Art.10  Ofertantul va indica în ofertă: 

              - tariful orar de manoperă unic pentru toate tipurile de lucrări (mecanice,electrice, etc.), indiferent de 

gradul de dificultate, fără TVA, separat indicându-se şi TVA-ul, pentru autovehicule Dacia și pentru 

alte mărci; 

  - tariful pentru verificare-reglare unghiuri direcție; 

  - tariful/km la tractarea autovehiculului pentru reparaţii; 

  - tariful pentru ITP; 

  - tariful pentru schimbarea roților (jantă cu pneu) în perioada iarnă-vară cu resetarea sistemului de 

monitorizare a presiunii din pneuri. 

La stabilirea valorii totale a achiziţiei, se va avea în vedere suma aritmetică a următoarelor tarife: tariful 

orar de manoperă de lucrări, tariful pentru verificare-reglare unghiuri direcție, tariful pentru schimbarea 

roților (jantă cu pneu) în perioada iarnă-vară cu resetarea sistemului de monitorizare a presiunii din pneuri 

precum și tariful ITP pentru autovehiculele instituției. 

Art.11 Preţul va fi exprimat în lei fără TVA, obligatoriu cu doar două zecimale şi va rămâne neschimbat 

pe parcursul derulării contractului.  

Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie. Va fi declarată câştigătoare oferta care are 

preţul cel mai scăzut/total achiziţie.  

Oferta desemnată câştigătoare va fi accesată în  catalogul electronic SEAP.  

Plata serviciilor se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, în cont deschis la Trezorerie. 

                                                                                          

                 Aprobat,         

       Director General Adjunct                          

       Luana Mădălina Crăciun 

                                                        

 

 

                    Verificat,  

Șef Birou, Achiziții Publice, Aprovizionare 

             Roxana Puchianu 
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