CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic oferta
financiara.
Cerinţele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. în acest sens
orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

l.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:
Prezentul caiet de sarcini se refera la achiziţia de anvelope auto de iarna noi, pentru
autovehiculele aflate in parcul auto al DGASPC A lba.
Condiţii tehnice :
Anvelopele de iama sunt cauciucuri special construite pentru a oferi o aderenta adecvata
atunci când temperatura de afara a scăzut sub 0 sau carosabilul este acoperit cu zapada, gheata
ori polei, care respecta si sunt omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliul Europei din
31 martie privind pneurile autovehiculelor.
Conform Directivei Europene 92/23/CE privind pneurile autovehiculelor, anvelopele de
iama se individualizează prin prezenta simbolului M+S alaturi de care apare si semnul
dinstinctiv, respective un fulg de nea si o creasta alpina.
Fiecare anvelopa va fi marcata in relief pe cel puţin unul din flancuri cu următoarele
specificaţii:
-marca de fabricaţie sau comercializare
-categoria de utilizare
-simbolul categoriei de viteza
-indicii de sarcina
-seria si data fabricaţiei.
Produsele vor fi noi, de serie din producţia curenta, nu sunt reconditionate(resapate).
Ofertantul va depune oferta financiara pentru intreaga cantitate, iar prezentarea unei
oferte incomplete va atrage respingerea ofertei respective de către autoritatea contractanta .
Oferta declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime
considerate obligatorii, aşa cum acestea au fost stabilite prin caietul de sarcini.
Costul transportului pana la sediul DGASPC Alba va fi asigurat de către furnizor.

Produsele vor fi insotite la livrare de următoarele documente :
-factura fiscal
-certificat de garanţie .

2.1 Tabel centralizator
Nr.
crt.

Denumire produs

UM

1.

Anvelopa 165/70/13

4 buc.

2.

Anvelopa 185/65/14

2 buc.

3.

Anvelopa 185/65/15

8 buc.

4.

Anvelopa 195/65/15

6 buc.

5.

Anvelopa 195/70/15C

4 buc.

6.

Anvelopa 205/65/16C

4 buc.

7.

Anvelopa 215/75/16C

2 buc.

8.

Anvelopa 225/70/15C

2 buc.

2.2. Modul de realizare a livrării:
- produsul va fi livrat la sediul D.G.A.S.P.C. Alba.
- livrarea se va realiza de luni până vineri în intervalul orar: 8 -1 6 .

2.3. Locul de livrare:
- produsul va fi livrate la sediul D.G.A.S.P.C. Alba.

2.4. Recepţia produselor:
- produsul se va recepţiona la sediul DGASPC Alba unde va fi livrat.
- produsele care nu corespund cu caracteristicile tehnice prevăzute în Caietul de Sarcini
vor fi refuzate, obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a o schimba astfel încât să
corespundă din punct de vedere tehnic.
-produsele necorespunzatoare din punct de vedere calitativ , defecte de fabricaţie, uzuri si
deformaţii, refuzate de către achizitor, vor fi inlocuite de furnizor in termen de 3 zile de la luarea
la cunoştinţa a neconformitatii, furnizorul fiind obligat sa suporte cheltuielile corespunzătoare.

3. TERMEN DE PLATA
Plata se va face în lei, prin virament cu Ordin de plată, în termen de 45 de zile de la
recepţionarea produselor.

4. ALTE CERINŢE
- Contractul de furnizare produse se va încheia pentru o perioadă de 30 de zile de la data
semnării lui de către ambele părţi.
- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta sa furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţ precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate
de obiectul contractului de achiziţie publică.
- Preţul va include şi transportul la destinaţie.
- Preţul este ferm şi obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului.
- Preţul va fi exprimat in lei/UM, fără T.V.A.

Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut.

Notă: Contractul se va semna în mod obligatoriu la sediul autorităţii contractante de
către reprezentantul le sal al operatorului economic declarat câştigător sau prin împuternicit al
acestuia (caz în care se va prezenta împuternicire notarială si copie act de identitate)
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