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        Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de 
bază care trebuiesc respectate astfel încât operatorii economici să elaboreze 
propunerea tehnică şi propunerea financiară corespunzător cu necesităţile 
autorităţii contractante. 

        Cerinţele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale şi 
obligatorii. În acest sens orice ofertă 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. 

      Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezintă 
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac 
cerinţele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă. 

        Referitor la specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, 
productie, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de 
fabricatie, ele sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de 
produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici 
sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea 
“sau echivalent”.  

 

1. AUTORITATEA CONTRACTATĂ 

• Denumire: Serviciul Public Finante Locale Ploiesti 

• Sediul: Ploiesti, B-dul Independentei, nr.16, Ploiesti, Prahova 

• CUI 13662794 

• Telefon 0344.801.051 int 117 

• Fax 0244.564711 

• Pagina de internet: www.spfl.ro 
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2. OBIECTUL CAIETULUI  DE SARCINI 
 

2.1.  Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziţia unui 
autoturism model Dacia Lodgy minim 5 locuri prin Programul de 
stimulare a innoirii Parcului auto national 2020-2024 - Ordinului 110 
publicat in 2 februarie 2021 privind modificarea si completarea Ordinului 
324 din 27 februarie 2020 actualizat  pentru aprobarea Ghidului de 
finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national; 
 
 
2.2. Caracteristici 
                        Confort 

 Inchidere centralizata cu telecomanda pe cheie 
 Geamuri electrice spate 
 Aer conditionat 
 Tableta portbagaj tip infasurator 
 Geamuri custode pivotante 
 Bancheta 3 locuri (randul 2)  

 
 
Siguranta 

 ESP + Hill Start Assist 
 Centuri de siguranta fata reglabile pe inaltime 
 Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri 
 Airbag frontal sofer 
 Airbag frontal pasager (cu deconectare manuala) 
 ABS repartitor electronic de franare si AFU 
 Alerta vizuala si Sonora prindere centura sofer si pasager 
 Airbaguri laterale fata 
 Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte 
 Faruri de zi 

 Proiectoare de ceata 

 Roata de rezerva de dimensiuni normale 
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Post conducere 

 GSI –Indicator pentru schimbarea treptei de viteza 

 Luneta incalzita 
 
 

Detalii tehnice 
       Consum,emisii/serie caroserie 
 WLTP consum ciclu “MEDIUM” 

 NEDC-BT emisii CO2 ciclu extraurban 

 WLTP emisii CO2 “LOW” 

 NEDC-BT emisii CO2 ciclu mixt 

 NEDC-BT emisii CO2 ciclu urban 

 WLTP consum ciclu “LOW” 

 WLTP consum ciclu “HIGH” 

 NEDC-BT consum ciclu extra-urban 

 WLTP emisii CO2 mixt 

 NEDC-BT consum ciclu mixt 

 NEDC-BT consum ciclu urban 

 WLTP consum ciclu “EXTRA HIGH” 

 WLTP emisii CO2 “MEDIUM” 

 WLTP emisii CO2 “HIGH” 

 WLTP emisii CO2 “EXTRA HIGH” 

 WLTP consum ciclu mixt 
 
 
Capacitate 

 Capacitate rezervor carburant: conform normelor 
 
 
 
        Performante 
 Stergator luneta 
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 Volan reglabil pe inaltime 

 Scaun sofer reglabil pe inaltime 

 Directie asistata hidraulic 

 Computer de bord 

 

 
        Design 
 Retrovizoare exterioare  

 Tapiterie textile  

 Manere deschidere usi din exterior negre 

 Baghete laterale de protectie negre 

 Manere deschidere usi din interior  

 Bare de pavilion longitudinal satinate 

 Bare de protectie vopsite in culoarea caroseriei 

 Jante de otel de 15” 
 
       Transmisie 
 Tip transmisie: Tractiune 
 

Arhitectura caroserie 
 Tip caroserie: Monospace 

 Numar de usi: 5 
 
       Jante si pneuri 
 Dimensiune pneuri fata/spate 

185/65 R 15/195/55 R 16 
 
 
Motorizare 

 Cilindree (cm3): 1461 

 Numar cilindri: 4 

 Numar supape: 8 
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 Putere maxima (kW/ CP): 70 kW/95 CP 

 Carburant: motorina sau benzina 

 Norma de poluare: EURO 6 

 Filtru de particule: DA 

 NEDC=0/ WLTP=1:1 

 Tip omologare: WLTP 
 
Dimensiuni (mm) 

 Ampatament: 2810 

 Garda la sol (min): 130 

 Inaltime: 1661/1714 cu bare pavilion 

 Latime (totala/ cu retrovizoare): 1751/ 2004 

 Lungime: 4498 
 
       Tip cutie de viteze 
 Numar de rapoarte: minim 5+1 

 Tip cutie de viteze: Manuala 
 

3. GARANTIA MIJLOCULUI DE TRANSPORT 

Termen de garantie autovehicul: 36 de luni sau 100.000 km; 
Termen de garantie  anticoroziune: 72 de luni fara limita de km; 
Termen de garantie pentru vopsea: 36 de luni fara limita de km; 
Termenele de garantie incep sa curga de la data livrarii/ receptiei 
vehiculului de catre autoritatea contractanta.  

 

4. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 
 

4.1. Fac obiectul acestei achizitii autoturismele noi, finantare a 
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national; 

4.2. Oferta va fi insotita de documentatia tehnica a bunului ofertat, din 
care sa poata fi verificate toate caracteristice tehnice solicitate si declarate;   

4.3. Ofertantii vor preciza cu exactitate termenul de livrare al produsului. 
Termenul maxim de livrare impus de autoritatea contractanta este de…  

4.4.  In perioada de garantie daca apare o defectiune ce face obiectul 
garantiei, sesizata de autoritatea contractanta, lucrarile de reparatii si 
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inlocuirea pieselor defecte este gratuita, ofertantul avand obligatia de a 
remedia defectiunea sau de a inlocui autovehiculul ( daca nu exista solutie 
tehnica de reparatie) in perioada convenita de autoritatea contractanta cu 
unitatea de service autorizata de ofertant, fara costuri suplimentare pentru 
beneficiar. 
        Daca ofertantul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze 
defectul in perioada convenita, autoritatea contractanta are dreptul de a lua 
masuri de remediere pe riscul si spezele ofertantului si fara a aduce nici un 
prejudiciu oricaror alte drepturi pe care autoritatea contractanta le poate 
avea fata de ofertant. 

4.6. Ofertantul garanteaza ca vehiculul ofertat este nou, nerulat pe drumurile 
publice . 

4.7. Ofertantul se obliga sa asigure autoritatii contractante serviciu de 
asistenta conform prevederilor din Carnetul de garantie si service. 

4.5. Transportul este in sarcina exclusiva a furnizorului care se va asigura 
de livrarea in conditii optime a mijlocului de transport, pana la receptia 
acestora de catre beneficiar; 

4.6. Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele 
necesare identificarii, receptionarii si inmatricularii mijloacelor de 
transport; 

4.7. Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau au dreptul de a 
inspecta vehiculul pentru a verifica conformitatea cu specificatiile tehnice 
solicitate si ofertate. 

4.8. a) Receptia calitativa se va face la locul de livrare, de catre comisia de 
receptie a autoritatii contractante, in prezenta delegatilor ofertantului, 
intocmindu-se un process verbal de receptie, semnat de parti. 
b) Receptia calitativa se va reliza prin identificarea caracteristicilor 
tehnice ale vehiculului conform caietului de sarcini si a ofertei tehnice 
declarate castigatoare, analizarea starii estetice (interioare si exterioare) a 
vehiculului. 
c) Daca vehiculul inspectat sau testat nu corespunde specificatiilor, 
autoritatea contractanta are dreptul sa il respinga, iar ofertantul are 
obligatia, fara a modifica pretul contractului: 

 de a inlocui vehiculul refuzat, numai in cazul in care nu exista 
solutie tehnica de reparative ( de aducere la starea de conformitate); 

 de a face toate modificarile necesare pentru ca vehiculul sa 
corespunda specificatiilor lor tehnice; 

4.9. La livrare, ofertantul va transmite autoritatii contractante urmatoarele 
documente, editate in limba romana, care insotesc vehiculul: 
 

a) Factura fiscala; 
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b) Carnet de garantie si postgarantie; 
c) Manual de utilizare si exploatare al vehiculului; 
d) Autorizatia de circulatie provizorie; 
e) Cartea de identitate a vehiculului (CIV) emisa de RAR. 

 

 
4.10  La prezentarea ofertei, pretul va fi exprimat in lei fara TVA         
La valoarea estimata se va aduga si contravaloarea primei de casare 
si a ecobonusurilor ( 7500 lei inclusiv TVA); 
 
  

     4.11.    a)  Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului produsul 
furnizat, din bugetul autoritatii contractante, pentru diferenta dintre valoarea 
produsului si valoarea finantata aprobata de Fondul de Mediu;  
            b) Decontarea finantarii din Fondul de Mediu se va face in 
cuantumul a 7.500,00 lei inclusiv TVA; 
 

 
5. VALOAREA ESTIMATA 

 
 Valoarea estimata a achizitiei este de 55.630,25 lei fara TVA prin 
programul RABLA ; respectiv la valoarea estimata se adauga valoarea 
primei de casare si a ecobonusurilor RESPECTIV 7.500,00 lei inclusiv 
TVA; 

 
 

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: PRETUL CEL MAI SCAZUT   
 

7. MODALITATEA DE DESFASURARE: achizitie directa electronica. 
 

 
          Pretul va ramane  nemodificat pe toata durata derularii contractului. 
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          Ofertele financiare vor fi postate in SEAP  http://sicap-prod.e-licitatie.ro , cu 
denumirea DACIA LODGY, cod CPV 34110000-1, pana 12 MAI 2021, orele 
16.30,  pretul va fi exprimat in lei fara TVA impreuna cu oferta tehnica. 
         De asemenea,  oferta tehnica va  contine descrierea detaliata a vehiculului ce 
va fi livrat. 

 
                                              SEF SERVICIU 
                                           DRAGOS LEONTE 
 
 
Intocmit, 
PRUSAN AUREL 

 
           
 

 
 

 
 

 


