CAIET DE SARCINI
pentru Inchiriere de autovehicule cu sofer prentru desfășurarea activităților din cadrul
Concursului Internațional ”George Enescu”, ediția 2016
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor in
baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea financiara.
Evaluarea ofertelor se va face in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire, inclusiv
prezentul caiet de sarcini.
1. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Obiectul achizitiei consta in inchirierea de autovehicule (microbuze) cu sofer, confom cerintelor
enumerate mai jos. Microbuzele pentru care se solicita inchiriere sunt necesare deplasarilor concurentilor
participanti la Concursul International “George Enescu” de la Aeroportul Otopeni la hotelurile partenere
– Hotel Berthelot și Hotel Ambasador).
Numarul total de microbuze ce vor fi inchiriate este de doua pentru un numar de 3 zile: 2.09., 8.09. și
14.09.2016.
Fiecare microbuz va face in total 6 transporturi pe ruta Aeroport Otopeni – Bucuresti (centru) –
Aeroport Otopeni, in fiecare dintre cele 3 zile, dupa cum urmeaza:
Microbuz 1: transport de la Aeroport Otopeni in Bucuresti (la Hotel Ambasador/Hotel Berthelot) la
orele: 12:00; 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.
Microbuz 2: transport de la Aeroport Otopeni in Bucuresti (la Hotel Ambasador/Hotel Berthelot) la
orele: 13:00; 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00.
2. CERINTE MINIME OBLIGATORII

Caracteristicile tehnice minimale pentru produsele achizitionate sunt:
Microbuze, 16+1 locuri
An fabricatie: nu mai vechi de 2010
Toate autovehiculele trebuie sa fie echipate cel putin cu: instalatie de aer conditionat, sistem ABS, roata
de rezerva, accesorii pentru inlocuire roti.
Cerinte minime aplicabile pentru toate microbuzele furnizate prin inchiriere:
1) Vor fi echipate cu cauciucuri de iarna/ vara, in functie de cerintele legislatiei romane aplicabile, in
perioadele prevazute in normele legale din domeniul de referinta. Furnizorul va fi responsabil pentru
schimbarea cauciucurilor, echilibrarea rotilor sau orice alte operatiuni necesare in vederea punerii la
dispozitie a unor autoturisme echipate corespunzator.
2) Trebuie sa fie echipate cu toate echipamentele de securitate si siguranta obligatorii, prevazute de
legislatia in vigoare (cum ar fi trusa medicala de prim ajutor, triunghiurile reflectorizante, extinctorul etc)
3) Furnizorul va fi responsabil pentru efectuarea reviziilor periodice aferente autovehicule si pentru
asigurarea consumabilelor si pieselor de schimb aferente reviziilor, asa cum sunt acestea prevazute de
producator sau determinate ca fiind necesare la momentul reviziei.
4) Furnizorul va fi responsabil pentru efectuarea reparatiilor cerute de utilizarea normala a
autoturismelor.
5) Furnizorul va incheia pentru fiecare autoturism asigurarile necesare, atat cele cerute de lege (RCA),
cat si asigurare facultativa (CASCO) pentru toate riscurile care pot fi asigurate. Asigurarile vor acoperi
cel putin asigurare fata de terti, acoperire completa in caz de accident/avarii sau lovituri in parcare, furt
al autoturismului. Asigurarea va acoperi autoturismul si toate accesoriile acestuia.
6) Furnizorul va preda, odata cu autoturismele si, politele de asigurare incheiate sau reinnoite.
7) Contravaloarea operatiunilor mentionate mai sus se includ in pretul contractului.
8) Orice amenda sau alta sanctiune contraventionala aplicata ca urmare a starii tehnice
necorespunzatoare a autovehiculuii inclusiv cele aplicate pentru lipsa/neconformitatea certificatului de
inmatriculare, a inspectiilor tehnice periodice, a incalcarii normelor de poluare, a nerespectarii cerintelor

de siguranta si securitate, a folosirii unor tipuri de cauciucuri necorespunzatoare, a neplatii taxelor
obligatorii pentru circulatia in afara localitatilor (taxa de drum/rovigneta), a lipsei asigurarilor obligatorii
fata de terti sau a oricaror situatii in care se aplica o amenda sau sanctiune contraventionala ca urmare a
faptului ca furnizorul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit defectuos o obligatie contractuala va fi retinuta
din sumele cuvenite furnizorului in contul contractului.
9) Furnizorul nu va fi responsabil de situatiile in care se aplica amenzi sau sanctiuni contraventionale in
cazul in care a predat documentele corespunzatoare catre achizitor sau in situatiile in care a solicitat
achizitorului
10) Orice dauna fata de terti, cauzata de starea tehnica necorspunzatoare a autovehiculului, va fi urmarita
in sarcina furnizorului.
11) Furnizorul ramane pe deplin responsabil pentru plata taxelor si impozitelor aferente autoturismelor.
12) Asigurarea de servicii de depanare pentru autovehicul in caz de accident sau nefunctionare este in
sarcina furnizorului.
13) In caz de accident sau defectiune, furnizorul va inlocui autovehiculul cu un altul care are
caracteristici tehnice cel putin similare.
14) Pentru atribuirea contractului se va folosi exclusiv criteriul de atribuire mentionat in documentatia de
atribuire, iar pretul folosit pentru aplicarea acestui criteriu va fi pretul contractului.
3. OFERTA TEHNICA

In propunerea tehnica va fi prezentat in detaliu modul in care se va realiza inchirierea, regulile,
procedurile, practicile, cerintele si orice alte aspecte care trebuie respectate de catre autoritatea
contractanta. Acestea includ, printre altele:
(a) descrierea generala a sistemului de inchiriere
(b) limitele de acoperire ale asigurarilor pentru autovehicule
(c) descrierea modului de gestionare a relatiei cu beneficiarul (persoane de contact, adrese, ateliere
agreate pentru reparatii etc)
(d) ce actiuni sunt obligatorii din partea beneficiarului pe parcursul inchirierii si ce se interzice
(e) modul cum sunt rezolvate situatiile cand apar defectiunilor tehnice sau accidente
4. OFERTA FINANCIARA

Participantii vor depune ofertele financiare in lei, cu si fara TVA inclus.
Participantii vor depune in total doua oferte, dupa cum urmeaza:
- inchirierea microbuzelor fara consumul de benzina
- inchirierea microbuzelor cu consumul de beniza inclus. In oferta se va regasi in mod clar calculul
estimarii consumului de benzina, conform graficului de transport prezentat la Punctul 1. OBIECTUL

ACHIZIŢIEI, al prezentului caiet de sarcini.
Oferta va fi fermă şi obligatorie din punct de vedere al conţinutului pentru toată durata de valabilitate a acesteia,
care este de 30 zile.
5. MODALITATI DE PLATA
Plata se face astfel :
- 30% avans, restul dupa finalizarea actiunii
- Facturile vor fi fi achitate in lei prin ordin de plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data acceptarii acestora
de catre autoritatea contractanta, in contul Furnizorului deschis la trezoreria statului.
6. TERMEN DE LIVRARE
Serviciile vor fi livrate conform graficului, în condiţiile contractului care urmeaza a fi incheiat intre parti.

