PRIMARIA ORAŞULUI BUZIAS
Str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, Romania
Tel./fax 0256321450; 0256321451
email: primbuzias@vahoo.com; web:www.primariabuzias.ro

Nr.inreg

-/ 2017

Aprobat Primar,

SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE AUTOTURISME "

acestei
solicitări
Cod CPV: 34110000-1
Valoarea estimata a achiziţiei ( fara TVA ): 126.000 lei
ITIA DE AUTOTURISME conform cerinţelor formulate in caietul
ihexat
- Condiţii contract: conform specificaţiilor cuprinse in caietul de sarcini nr.
acestei solicitări
- Condiţii participare: Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul autoritatii
contractante (str. Principala, nr. 16, loc. Buzias, jud. Timiş, cod postai: 305100), si va conţine
propunerea financiara,propunerea tehnica, informaţii generale cu privire la sediul si adresa firmei, nr.
de înregistrare la Registrul Comerţului, codul fiscal, telefon/fax, e-mail, nume si prenume
reprezentant legal, contul deschis la Trezorerie pentru plata produselor, declaraţia privind evitarea
conflictului de interese potrivit art. 59 si 60 din legea 98/2016 (model ataşat prezentei solicitări),
declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din legea 98/2016 privind
achiziţiile publice (model ataşat prezentei solicitări),declaraţia-privind respectarea obligaţiilor
cuprinse în caietul de sarcini (model ataşat prezentei solicitări), declaraţia privind respectarea
legislaţiei privind condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă (model ataşat
prezentei solicitări) precum si identificarea poziţiei din SEAP privind furnizarea produselor care fac
obiectul acestei achiziţii.
Propunerea tehnica va cuprinde descrierea produselor ce urmeaza a fi achiziţionate in concordanta cu
specificaţiile caietului de sarcini.
Operatorii interesaţi AU OBLIGAŢIA sa posteze oferta financiara, in catalogul electronic din SEAP,
si va fi întocmită in lei fara TVA
Propunerea financiara transmisa la sediul autoritatii contractante, va fi întocmită in lei fara TVA.
- Atribuirea se va efectua “online”.
- Termenul limita de primire oferte 28.09.2017 ora 14,00;
- Informaţii suplimentare se pot obţine latel/fax: 0256/321450 sau e-mail: primbuzias@vahoo.com.

întocmit,
Mirza Cristina Mihaela

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAS
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CAP. I DATE GENERALE
1.1 OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziţionarea a 2 autoturisme , având ca scop
funcţionarea in bune condiţii a compartimentelor şi serviciilor din cadrul instituţiei noastre.
Autovehiculele vor trebui sa îndeplinească condiţii de fiabilitate, securitate, confort si
protecţie ambientala in conformitate cu ultimele standarde in vigoare.
Cantitate necesara - 2 autoturisme, specificaţiile acestora vor fi detaliate mai jos.
CPV: 34110000-1 - Autoturisme
1.2 DESCRIERE GENERALĂ
Toate autovehiculele vor avea culoare alba.
Vizibilitatea conducătorului auto va respecta standardele si reglementările interne si
internaţionale.
1.3 BENEFICIAR
Oraşul Buziaş
CAP.II CONDIŢII TEHNICE
2.1 CERINŢE MINIME GENERALE CE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCĂ
AUTOTURISMELE
• Produsele ofertate trebuie sa fie noi si nefolosite;
•

•
•

Ofertantul va include in oferta tehnica următoarele:
> specificaţii tehnice, prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu
specificaţiile caietului de sarcini
> pliante si documente din care sa rezulte elemente constructive si performantele
tipului de produs ofertat si orice alte informaţii pe care ofertantul le considera
necesare;
2.2 CERINŢE MINIME
Cantitate:
1 autoutilitara de tip suv cu 5 locuri pentru deplasarea personalului de la sediu in
teritoriu cat si in tara.
1 autoturism tip berlina pentru activitatea de patrulare şi intervenţie a Poliţiei Locale
Buziaş.

Marca
Capacitate cilindrică
Putere
Carburant
Norma de poluare
Transmisie
Cutie de viteza
Capacitate rezervor
Tip caroserie
Culoare
Nr. uşi
Nr. locuri
Masa maxima autorizata

Maxim 1500 cmc
Minim 100 cp
Motorina
Euro 6
4x4
Manuala
Minim 50 1
Suv
alb
5
5
Maxim: 1800 kg

Autoturism
tip berlina
Maxim 1500 cmc
Minim 75 cp
Motorina
Euro 6
4x2
Manuala
Minim 50 1
Berlina
alb
4
5
Maxim: 1600 kg

Aer condiţionai
Geamuri electrice
Tapiţerie scaune
Volan reglabil pe inaltime
Multimedia
Jante
Capacitate portbagaj (fara
scaune rabatate)
Bare longitudinale acoperiş
Covoraşe auto cauciuc
ABS
ESP
Servodirecţie
Computer de bord
Airbag
Tetiere cu reglaj pe înălţime
Oglinzi
retrovizoare
cu
reglaj electric şi degrivare
Proiectoare/faruri de ceaţă
Centuri de siguranţa cu
prindere in 3 puncte
Centuri de siguranţa
reglabile pe inaltime
închidere centralizata
Roata de rezerva normala

Manual
Fata+spate
Textil
Da
Radio CD
Oţel (minim 15')
Minim 400 1

Minim manual
Minim Fata
Textil
Da
Radio CD
Oţel (minim 15')
Minim 500 1

Da
Da
Da
Da
Hidraulică
Da
Minim şofer + pasager
Da
Da

Nu
Da
Da
Da
Hidraulică
Da
Minim şofer + pasager
Da
Da

Da
Da

Da
Da

Minim faţă

Minim faţă

Da
Nu

Da
Da

C o n fo r t si p r e z e n ta r e / S ig u r a n ţa a c tiv a si p a siv a

C a r a c te r is tic i g e n e r a le

Autoutilitara
tip suv

Autototurismul de tip berlina va avea ca accesorii suplimentare, conform prevederilor
H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
poliţiei locale, următoarele:
• Rampa semnalizare optica LED culoare albastra
• Lămpi LED tip flash montate în grila faţă - 2 buc.
• Modul sirenă 3 tonuri, telecomandă cu microfon pt. adresare publica
• Difuzor 100 W

•

Inscripţionare: pe lateralele autoturismului - POLIŢIA LOCALĂ BUZIAŞ - literele
care compun inscripţia trebuie să fie de culoare neagră şi să aibă acelaşi dimensiuni.

Cap. III GARANŢII
Garanţia va fi de minim 36 luni sau 100.000 km.
CAP.IV CRITERIUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE
ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Atribuirea contractului de achiziţie publică se va face pe baza criteriului preţul cel
mai scăzut.
Cerinţele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate cerinţe minimale si
obligatorii pe care trebuie sa le îndeplinească oferta.
Cap. IV LIVRAREA SI RECEPŢIA AUTOVEHICULELOR
4.1 Livrarea autovehiculelor se va face in cel mai scurt timp după semnarea
contracului, dar nu mai târziu de 10.12.2017;
4.2 Recepţia autovehiculelor se va face după cum urmează:
• verificarea documentaţiei tehnice şi de identificare;
• verificarea elementelor de identificare de pe caroserie si motor, care trebuie să fie în
concordanţă cu cele înscrise în documentele puse la dispoziţie pentru fiecare autovehicul;
• verificarea respectării normelor, precum şi existenţa dotărilor impuse de prezentul
caiet de sarcini.
Reprezentanţii nominalizaţi de beneficiar, în cazul constatării unor abateri cu privire la
respectarea specificaţiilor din prezentul caiet de sarcini, pot solicita întreruperea derulării
achiziţiei. Reluarea se va face după stingerea litigiului apărut.
Furnizorul garantează că, la data recepţiei, autovehiculele corespund normelor tehnice
în vigoare precum şi cerinţelor din prezentul caiet de sarcini
CAP. V MODALITATE DE PLATĂ
Plata se va face în maxim 30 zile de la data recepţiei autoturismelor si acceptării
facturii la sediul beneficiarului.
CAP.VI MASURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, PREVENIREA
STINGEREA INCENDIILOR, PRECUM SI PROTECŢIA MEDIULUI

SI

Furnizorul va respecta toate reglementările legale in vigoare care conţin prevederi
referitoare la protecţia muncii, PSI si protecţia mediului, specifice activităţilor în domeniu,
prin luarea tuturor măsurilor ce se impun in vederea îndeplinirii obiectului contractului,
precum şi de protejare a personalului propriu si al beneficiarului.
Furnizorul poate obţine informaţii privind reglementările obligatorii care trebuie
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecţia muncii, PSI si protecţia
mediului de la Inspectoratul teritorial de munca, Inspecţia pentru prevenirea incendiilor,
respectiv Agenţia pentru protecţia mediului.
întocmit
SC DA CONSULT BANAT SRL
BOGHIAN DIANA

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR 3

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 si 60 DIN LEGEA 98/2016
E Subsem natul______________________________________________ , reprezentant împuternicit al
____________________________________________ ,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
operatorului economic) în calitate de _____________________________________________
(candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ
susţinător
al
candidatului/ofer tontului__________________ )
la
procedura
de
_______________________________________________ , declar pe proprie răspundere, următoarele:
cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi
componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la
organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, declar că societatea noastră nu se află în
situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea,
derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
Munteanu Sorin-primar; Cindea Cristian Vasile-viceprimar si consilier local; Hudrea Ioan-Dorel- consilier local;
Baias Ştefan- consilier local; Otescu Ioan Valentin- consilier local; Dordea Ioan- consilier local; Dragan Ioanconsilier local; Aldan Florian Petru- consilier local; Kanton Iosif- consilier local; Dirschl Peter Gilbert- consilier
local; Lazar Ioan Cosmin- consilier local; Lozer Lidia- consilier local; Savu Iulia Daniela- consilier local;
Spataru Constantin - consilier local;Tuduce Cristian Dan- consilier local; Molomfalean Ioan - consilier local;
Hudrea Angelica- Sef serv buget;Col(r) Jr. Dumbrava Adrian- sef serviciu politie locala; Mirza Cristina
Mihaela- inspector achiziţii

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsem natul____________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederile art. 61 din
Legea nr. 98/2016.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Operator economic,

(semnătură autorizată)

FORMULAR 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul(a)................................................. în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de ................................................................... pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect ................................................. la data de............................organizată de
.................................................................................. declar pe proprie răspundere , sub sancţiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că:
a) nu sunt în stare de insolvenţă ori lichidare, în supraveghere judiciară, în caz contrar voi
face dovada că am capacitatea de executare a contractului; nu am comis o abatere grava care îmi
pune in discuţie integritatea. De asemenea, nu sunt într-o situaţie de conflict de interese in cadrul
sau in legătura cu procedura in cauza, nu mi-am încălcat in mod grav sau repetat obligaţiile in
cadrul unui contract de achiziţii publice, nu am încercat şi nu voi încerca sa influenţez in mod
nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, abateri conform art. 167 (1) din Legea
98/2016;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit, până la data depunerii ofertei, conform
art.165 din Legea 98/2016;
c) nu am fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea uneia dintre infracţiunile de la
art. 164 din Legea 98/2016.constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie,
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale UE, acte de terorism, spălare de bani, traficul şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate nu sunt adevărate, în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita , în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor ,
orice documente doveditoare de care dispun.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
(semnătură autorizată)

Operator economic
(denumirea/numele)

Formular nr. 8

DECLARAŢIE
privind respectarea obligaţiilor cuprinse în caietul de sarcini

Subsemnatul/a,
................................... (nume şi prenume),
reprezentant legal al
............................. (denumirea operatorului economic), cu sediul în ......................................................
în calitate de ofertant la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca o b ie c t..................................... cod CPV ..................................., prin prezenta declar
că, pe toată durata de prestare a serviciilor, vom respecta în totalitate obligaţiile cuprinse în caietul
de sarcini.

Data

Operatorul economic
Reprezentant legal,

Operator economic
(denumirea/numele)

Formular nr. 9

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONDIŢIILE DE
MEDIU, SOCIAL ŞI CU PRIVIRE LA RELAŢIILE DE MUNCĂ

Subsemnatul/a,____________________ (nume/prenume), reprezentant legal/împuternicit al
__________________________ (denumirea/numele candidatului/ofertantului),
în calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant la procedura de achiziţie directă pentru atribuirea
contractului având ca obiect _______________________________________________ (denumirea
contractului), organizată de ________________ (denumirea autorităţii contractante), declar pe
propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se
vor desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în conformitate cu
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea
OUG 195/2005 privind protecţia mediului şi ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data:
Operatorul economic
Reprezentant legal,

