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CAIET DE SARCINI
Servicii inchiriere autovehicul fara sofer – 135004 1.
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Asociatia Culturala Romania in Lume, cu sediul în Bucuresti, Bd. Prof. Dr. gh. Marinescu, nr 51, sect 5, cod de
înregistrare fiscală 14045274, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Cresterea competentelor prin stagii de
practica inovative” – cod SMIS 135004 și în vederea implementării proiectului ante-menționat, intenționează să
achiziționeze Servicii inchiriere autovehicul fara sofer.
2.
CERINŢE GENERALE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza
cărora se elaborează, de către fiecare operator economic, propunerea tehnico-financiară.
În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care aceasta se înscrie în
limitele cerinţelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea care nu răspunde cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini atrage
descalificarea ofertantului.
Prevederile şi cerinţele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor exonera ofertantul câştigător de
răspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verificărilor necesare sau care sunt prevăzute în
standardele şi normale în vigoare, privind testarea calităţii serviciilor.
Se interzice indicarea în documentaţii a unor specificaţii tehnice care desemnează procedee speciale ce pot duce la
favorizarea sau eliminarea unuia sau mai mulţi ofertanţi. O astfel de indicaţie va fi admisă numai cu menţiunea “sau
echivalent”.
În aceste condiţii se vor indica doar caracteristici tehnice ale serviciilor ce urmează a fi prestate. Cerinţele impuse
prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
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.
Toate cerinţele solicitate în caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Nerespectarea în totalitate a acestora
va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.
3.
DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR
Prestatorul va oferi servicii de inchiriere autovehicul fara sofer, pentru o perioada de maxim de 17 luni de inchirire (
un autovehicul va fi inchiriat in permanenta, iar cel de al doilea pe baza de note de comanda cu minim 5 zile inainte
de inchirierea efectiva), la un tarif maximal de 159.17 lei fara TVA, respectiv 189.41 lei/zi inclusiv TVA, Cod CPV
60170000-0 PB04-7 Servicii de închiriere autovehicul fără șofer:
Închirierea de la o firmă specializată a unui autovehicul fără șofer, Cod CPV 60170000-0 PB04-7, pentru deplasarea
experților și a transportului materialelor suport în derularea activităților proiectului în perioada 7 decembrie 2021 - 07
ianuarie 2023.
Ofertantul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului două autovehicule fără șofer, (cu caracteristici tehnice similare
sau identice) unul pe intreaga perioada de derulare a contractului, iar altul sa fie pus la dispozitie pe baza de comenzi
ferme cu 5 zile inainte de folosirea efectiva a autovehiculului. Prestatorul va asigura inlocuirea unui autovehicul in
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cazul imposibilitatii folosirii acestuia in conditii de siguranta sau aparitiei unor defectiuni/incidente, ce fac imposibila
folosirea autovehiculului respectiv.
CERINŢE TEHNICE MINIME AUTOVEHICUL
- direcție asistată hidraulic, aer conditionat, computer de bord, închidere centralizată, 8 locuri pentru pasageri și unul
pentru șofer;
- verificare tehnică periodică ITP valabilă, conform legislației în vigoare asigurată pe toată durata închirierii;
- motorizarea mașinilor va fi diesel sau benzină cu un consum mediu de maxim 7,5%, în condiții de utilizare normale
specificate de producător.
- capacitatea cilindrică a mașinilor va fi minim 1900 cmc – maxim 3000 cmc
- puterea motorului va fi de min 75 CP – max 240 CP
- mașina va avea transmisie manuală /automată
- mașina va fi dotată cu sistem ABS, servofrană, centuri de siguranță în 3 puncte, sistem ESP
(Control electronic
al stabilității ), ABS, asistență la frânarea de urgență, asistență la plecarea din pantă, avertizarera la frânarea de urgență,
airbag-uri frontale, sistem de asistență la frânarea de urgență, trusă medicală, triunghi reflectorizant, stingător, geamuri
electrice, roată de rezervă sau kit de reparație pană, oglinzi exterioare cu incălzire.
- an de fabricatie : cel mai recent posibil, dar minim 2019.
Toate dotările solicitate trebuie sa fie în deplină stare de funcţionare.
Observaţii:
1. Tarifele ofertate trebuie să includă: asigurarea RCA şi full-casco, asigurarea pentru bagaje și pasageri, rovignetă,
tractare în caz de eveniment auto 24/24, pe teritoriul României. Nici o altă cheltuială nu va fi decontată ulterior.
2. Deținerea unui vehicul de rezervă cu caracteristici tehnice similare pentru situația în care, pe parcursul desfăşurării
cursei, au loc evenimente auto nedorite (accidente, etc) în care este implicat autoturismul închiriat sau se produc
defecţiuni. Prestatorul este obligat sa asigure la schimb un autovehicul similar – într-o perioada de timp care să nu
depășească o zi de la semnalarea incidentului, pe teritoriul României.
3. km nelimitați de utilizare în România.
4. În situaţia necesităţii modificării datei de închiriere sau a anulării acesteia de către autoritatea contractantă, cu
minimum 24 de ore înainte de începerea prestării serviciului, ofertantul va opera aceasta modificare fără a percepe taxe
suplimentare autorităţii contractante.
5. Ofertantul trebuie să respecte reglementările legale privind efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea şi
întreţinerea vehiculelor rutiere;
6. Autovehiculul se asigură cu plinul făcut și se va returna cu plinul făcut;
7. Toate preţurile din oferta vor fi ferme şi nu vor putea fi reactualizate pe parcursul derulării contractului.
8. Autoritatea contractantă asigură carburantul (motorina/benzina).
4.
PREZENTAREA OFERTELOR
Ofertele vor include datele de identificare (sediu social, cod fiscal) și datele de contact ale ofertantului (e-mail,
adresă de contact – dacă diferă de adresa sediului social).
Oferta va enunța cel puțin: tariful unitar fără TVA/zi de inchiriere, precum și tariful total fără TVA și cu TVA
(în cazul în care ofertantul este înregistrat în scopuri de TVA). Tarifele vor fi exprimate în lei.
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Înaintarea unei oferte de prețuri echivalează cu asumarea în detaliu a tuturor cerințelor cuprinse în descrierea
produselor/serviciilor, cu excepția cazului în care aceasta cuprinde o descriere contrară a caracteristicilor
produselor/serviciilor ofertate.
5.
CONDIȚII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
Serviciile vor fi prestate vor fi livrate conform tuturor uzanțelor general acceptate și practicate pe piața
comercială a acestui tip de servicii. Autovehiculul ramane pe toata perioada derularii contractului la Beneficiar.
Tarifele vor fi exprimate invcluzand toate serviciile solicitate conform caracteristici tehnice, iar predarea
primirea autovehiculului se va realiza la beneficiar (achizitor), pe cheltuiala prestatorului la următoarea adresă:
Bucuresti, Bd. Prof. Dr. gh. Marinescu, nr 51, sect 5, toate riscurile pana la predarea efectiva fiind în sarcina acestuia.
Termenul de predare a autovehiculului este 7.12.2021.
6.
PLATA SERVICIILOR de inchiriere se va efectua în termen de maxim 60 de zile de la eliberarea facturii
corespunzatoare pentru o perioada stabilita prin contract - lunar sau trimistrial. Valoarea estimată a Serviciilor de
inchiriere autovehicul fara sofer, conform bugetului proiectului este de 96600.03 lei, inclusiv TVA, respectiv 81176.49
lei fara tva. Valoarea decontabila lunar este de maxim 159.17 lei fara TVA/zi de inchiriere rezultand un maxim de
4775.09 lei fara TVA/luna/autovehicul, 5682.35 lei cu TVA inclus/autovehicul, conform cerere de finantare aprobata.
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societățile de
leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada
corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile
pentru finanţare din POCU proporțional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul
de utilizare pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lună) este mai mare sau egal cu
50%, rata de leasing/inchiriere se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de mai mic
decât 50%, rata de leasing/inchiriere se va deconta proporțional cu gradul de utilizare.
7.

PREVEDERI CONTRACTUALE
Atribuirea contractului se va face utilizand criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut.

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Se vor oferta toate serviciile. Nu se accepta oferte parţiale în
cadrul pachetului şi nici oferte alternative.
Notă: Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din
departamentul/compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/ completarea/actualizarea
acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.

Întocmit,
Adrian Liptac
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