ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL MARGHITA
POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA
SE APROBA
Pocsaly Zoltan Ladislau
Primar
CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Masina de politie- autoturism(autospecializata)
Cap. I . AUTORITATE CONTRACTANTĂ:
1.1. MUNICIPIUL MARGHITA , str. C.Republicii, nr. 1, jud. Bihor, telefon/fax
0259-362001/0359-409982 cod fiscal 4348947, cont trezorerie Marghita
RO09TREZ24A610304200130X
Cap. II OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE :
2.1. achizitia unei masini de politie - autoturism(autospecializata)
a) Achizitia acestui autoturism are menirea de a asigura buna functionare a
activitatii de control si siguranta rutiera de catre politistii locali din cadrul Politiei
Locale Marghita
b) Data maxima de livrare a autoturismului(autospecializatei) este de maxim 40
zile de la data incheierii contractului.
Cap. III CONDITII TEHNICE
3.1. În scopul verificării capacităţii tehnice a ofertanţilor, specificaţiile tehnice
vor defini caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanţă,
siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calităţii,
terminologii, simboluri, teste si metode de testare, certificarea conformităţii cu
standardele relevante sau altele asemenea.
Propunerea tehnica a agentului economic se va incadra in minimul de cerinte
enumerat in continuare:
Caracteristici tehnice vehicul si dotari aferente
Lungime minim:4346 mm;
Latime minim:11733 mm(masurata cu oglinzi retrovizoare exterioare);
Inaltime minim:1517 mm;
Garda sol minim:147 mm;
Locuri: 5 locuri, century de siguranta reglabile pe inaltime;

Ampatament minim:2634 mm;
Volum portbagaj:510 mm;
Capacitate rezervor:50 litri;
Sistem de franare/siguranta si directie
ABS,repartitor electronic de franare si AFU;
ASR-ESP;
Directie asistata hydraulic;
Tractiune
Cutie de viteza mecanica 5+1 trepte;
Motor :
Tip:benzina
Putere minima:54KW(73 CP)
Cuplu minim: 97 CEE(Nm)
Capacitate cilindrica cuprinsa intre 998 si 1461cmc
Nivel de emisii euro 6
Consum maxim:ciclu urban/ciclu extra-urban/ciclu complet(1/100 km) 6,6/4,6/5,4
Dotari:
Airbag frontal sofer/Airbag frontal pasager(cu deconectare manuala);
Airbaguri laterale fata;
Alerta sonora si vizuala prindere centura sofer si pasager;
Sistem de spalare a parbrizului;
Faruri de zi cu led ;
Proectoare de ceata;
Inchidere cenralizata cu telecomanda;
Faruri duble optice;
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului;
Retrovizoare exterioare ,cu reglaj electric,degivrante;
Incalzire-ventilare;
Aer conditionat cu reglare manuala;
Iluminare portbagaj;
Scaune fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatarului;
Volan reglabil pe inaltime;
Jante de otel minim 15”
Radio CD MP3 4x15W,cu satelit de comanda pe volan, prize Jack, USB,Bluetoth;
Culoare nemetalizata ALB;

Materiale specific care echipeaza autoturismul
Pachet Legislativ:include trusa auto omologata RAR;
Ochet de remorcare;
2 triunghiuri reflectorizante omlogate RAR;
Stigator auto presurizat;
Covoras cauciuc;
Accesorii
Rampa semnalizata optica si acustica tip FS8502H, cu lumini de culoare albastra
cu difuzor 150W incorporate,
Sistem de avertizare acustica(sirena) cu posibilitatea de adresare publica
FS880(CJB 150W),
Inscriptie specifica,
Vehiculul final va fi M1, cu mentiunea in CIV cu rubric “Observatii”- dotari
specific activitatilor de politie
RECEPŢA, INSPECŢII SI TESTE
Beneficiarul, prin reprezentantii săi , are dreptul de a inspecta si de a testa
autoturismul pentru a verifica conformitatea cu specificaţiile tehnice.
Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,
beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica
preţul contractului :
-să facă toate demersurile necesare pentru ca produsele să corespundă
specificaţiilor tehnice.
Cap. IV. CONDIŢII SI MODALITĂŢI DE PLATĂ
4.1 Preţul autoturismului a fost stabilit in urma studiului de piata
4.2. Pentru a evalua si compara cât mai corect ofertele depuse, persoana juridică
achizitoare poate cere ofertantului clarificari la oferta sa. Atat cererea de clarificare
cât si răspunsurile vor fi formulate în scris, fără a fi admise modificări ale preţului
sau conţinutului ofertei, cu excepţia cazurilor în care se solicit corecţia erorilor de
calcul sau a greselilor materiale descoperite de Comisia de evaluare în cursul
examinării ofertelor.
4.3 Oferta evaluată ca neconformă este respinsă de către persoana juridică
achizitoare a serviciului.
4.4 Pretul cel mai scazut constituie criteriul de adjudecare a ofertei.
4.5 Orice ofertă care va prezenta preţuri anormal de scăzute, va fi tratată ca
necorespunzătoare si va fi eliminată.

4.6 Plata se va efectua cu ordin de plată, în termen de 30 de zile
de la recepţionare, în baza facturii emise si a procesului verbal de recepţie.
Cap. V. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI
5.1. Perioada de furnizare a autoturismului este de maxim 40 zile de la data
semnarii contractului.
Cap.VI. CONDITII DE SERVICE SI GARANTIE
Garantia completa este de cel putin 24 luni, in limita a 100.000km,
Termen de garantie anticoroziune minim 60 luni fara limita de kilometri,
Termen de garantie pentru vopsea minim 24 luni fara limita de kilometric,
Prestatorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt noi si nefolosite .
Perioada de garanţie acordată este cea declarată în propunerea tehnică.
Perioada de garanţie începe cu data recepţionării autoturismului .
Beneficiarul are dreptul de a notifica prestatorul, în scris, pentru orice plângere
sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligaţia de a remedia
defecţiunea sau de a înlocui produsul în maxim 48 ore, fără costuri suplimentare
Dacă prestatorul, după ce a fost înstiinţat, nu reuseste să remedieze defectul în
perioada convenită, beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe
riscul prestatorului si fără a aduce un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care acesta
le poate avea faţă de prestator.
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