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CAIET DE SARCINI
la procedura simplificata - cerere de oferta, privind atribuirea contractului

de furnizare:
Vehicule electrice l00o/o in cadrul ,,Programului privind reducereu emisiilor de gaze

cu efect de serd tn transporluri, prin promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante Si eficiente din punct de vedere energetic,2020-2024", dotate cu sisteme de

avertizare sonorl qi luminoas5, omologate - 5 buc.

cod CPV: 34144900-7 Vehicule electrice

Caietul de sarcini face parte integrantd din Documentatia de atribuire si constituie
ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreaza, de cdtre fiecare ofertant, oferta
financiara si oferta tehnica. Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu necesitatile
obiective ale autoritatii contractante si cu respectarea regulilor de baza precizate in
Documentatia de atribuire.

I. DENUMIREA PRODUSULUI

Autovehicul pur electric(cvadriciclu), dotat cu sistem de avertizare sonora si
luminoasa, omologat - 5 buc.

II. SURSA DE CO-FINANTARE

300.000,00 lei cu TVA, din care: 150.000,00 lei cu TVA- Bugetpropriu al Politiei
Locale a Municipiului Craiova si 150.000,00 lei cu TVA - Finantare nerambursabild

robatd inistratia Fondului nr. dosar

90/RIE/28.04.2021(suma maxima aprobata fiind in valoare totalS de 225.000.00 lei cu
TVA) reprezentdnd 5 ecotichete (45.000.00 lei cu TVA / auto pur electric).

Valoarea estimatd a achiziliei a fost stabilitd in conformitate cu prevederile art. 7,
alin (l) din Ordinul Ministerului Mediului, Apelor qi Pddurilor nr. 32312020 - pentru
aprobarea Ghidului de finan[are a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serd tn transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante

Si eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, cu modificdrile Si completdrile
ulterioare, care statueazd :

"(1) Ecotichetul se ucordd tn cuantum de pAnd h:
a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50(% din pretul de comercislizare, culculut conform
olin. (4), pentru achizitrionareu unui autovehicul nou pur electric IYEDC/WLTP,
exceptAnd motocicleta; ))
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III. DESCRIERE GENERALA
Completarea gi innoirea parcului auto al Poliliei Locale a Municipiului Craiova

pentru indeplinirea misiunilor in condilii optime qi in deplind securitate, urmarind in
acelasi timp reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
conform ,,Programului privind reducerea emisiilor cle guze cu efect cle serd in
transporturi, prin promovarea vehiculelor de tronsport rutier nepoluante Si eJiciente
din punct de vedere energetic, 2020-2024"," sustinut de Ministerul Mediului.

Pentru aceasta s-a oblinut Finan!area nerambursabild aprobatd de Administratia
Fondului pentru Mediu, nr. dosar aprobare - 90/RJE 128.04.2021.

Autovehiculele pur electrice(cvadriciclu) dotate cu sistem de avertizare sonora si
luminoasa(Rampa de avertizare optico-acustica si Sistem acustic) vor ac{iona in zonele de
agrement de pe raza Municipiului Craiova (Parcul Nicolae Romanescu, Parcul
Tineretului, Gradina Botanica, Parcul Hanul Doctorului, Centrul istoric al Municipiului
Craiova).

I DESPRE CARE A DETE
ACHTZITIONAREA PRODUSELOR

Achizilionarea de autovehicule pur electrice(cvadriciclu) a fost determinatd de

necesitatea desfasurarii actiunilor specifice Politiei Locale a Municipiului Craiova in
zonele de agrement, pe aleile parcurilor si gradinilor Municipiului Craiova, totodata
pentru diminuarea efectelor poludrii aerului, mediului qi sdnitalii populaliei, precum si
pentru imbundtdlirea calitdlii mediului inconjurdtor.

V. ALTE MENTIUNI

Deoarece aceste autovehicule pur electrice se achizilioneazd prin ,,Programul
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante Si eficiente din punct de vedere energetic,
2020-2024 " , se solicitd ca:

- ofertantul sd facd dovada cd are calitatea de producdtor validat de Administrafia
Fondului de Mediu pentru tipul de autovehicul pentru care depune oferta Ei ca se afla in
Lista producdtorilor validali pentru anul 2020 - 2024 de cdtre Administra(ia Fondului
pentru Mediu, precum Ei cd marca autovehiculului ofertat este inclusi in contractul de
finanlare nerambursabild incheiat intre Administralia Fondului pentru Mediu si ofertant
(conform prevederilor Ordinului nr. 323 din 27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de

finanlare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd tn
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante Si eficiente din
punct de vedere energetic, 2020-2024, cu modificdrile qi completdrile ulterioare).

- in acest sens, ofertantul va depune o Declaralie pe propria rdspundere in care se

vor menfiona numdrul aprobdrii dosarului depus la Administralia Fondului pentru Mediu
gi mircile de autovehicule aprobate.

Prezentul caiet de sarcini se completeazd cu prevederile Ghidului de finan{are a
Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd in transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante qi eficiente din punct de vedere
energetic, 2020-2024, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor qi Pddurilor nr.
323/2020.

IV.
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V E MINIME
1. Cantitate Autovehicul pur electric(cvadriciclu) - 5 buc

L. Omologare Autovehiculele trebuie sa fie omologate R.A.R. pentru

circulatia pe drumurile publice din Romania

]. Categorie cvadriciclu - autovehicul apar(in6nd categoriei de

folosin{d L7e, aSa cum este definit in cuprinsul RNTR 2

l. Caroserie Habitaclu inchis

5. Volan pe partea stingi Da

6. Numir de locuri 2

7. Numir de usi 2

3. Propulsie 100 % electric

D. Putere motor minirn 4 KW
10. Cutie de viteze automatd

ll. Acumulator minim 150 AH. 60V
12. Incircltor On-board charger 60V 125 A
13. Prizd inclrcare domestici
1,20-230 Y

Da

14. Timrr de incircare maxim 8 ore

[5. Autonomie m nim 100 Km
16. Viteza maximi m nim 40 Km/h
17. Garda la sol m nim 140 rnm

18. Lungime lTl nim2.l00 mm

19. L5time l1r nim 1.300 mm

20. Inlltime m nim 1.600 rnm

21. Portbagai inchis Da

22. Aer conditionat Da

23. Computer de bord Da

24. Yitezometru Da

25. Suspensie Amortizoare hidraulice
26. Jante mirnim R13

27. Culoare exterioara Alb/albastru
28. Vehiculele vor fi noi,
nerulate

an de fabrica\ie 2021

29. Garantie vehicul lTI n rn 24 luni
]0. Garantie acumulator lTt n m l2 luni

]1. Dotiri suplimentare 
I 
Sistem de avertizare sonorl qi luminoasl (Rampa de

I avertizare optico-acustical Sistem acustic)
a. Rampa de avertizare optico-acustica aompusa din 3 module: 2 optice si unul acustic
b. Tensiune de alimentare: 12V

c. Modulele optice vor fi de culoare albastralalbastra, ilumunare fata-spate(minim 200 leduri)
d. Lumini de alee - proiectoare cu led de culoare alba
e. Difuzor inclus in partea de mijloc a rampei
f. Dimensiuni: Lungime (minim - 1.000 mm, maxim - 1.300 mm); latime (minim - 250 mm,
maxim - 350 mm)
g. Sistem de comanda separat pentru luminile de alee si luminile de interventie fata-spate
h. Sirena si difuzor - minim l00W
i. Impedanta-8OHM
j. Sistem de adresare publica cu microfon
k. Sirena cu microfon
l. Buton pentru deconectarea generala a sistemului
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VII. GARANTIA SI SERVICE DUPA VANZARE

a) Furnizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele
autovehiculelor pur electrice pentru o perioadd de cel pulin 2 ani, fbri limiti de km.
Furnizorul va prezenta termenii Ei condiliile garanliilor pentru fiecare bun.
b) Garanfie pentru acumulator este de minim 12 luni.
c) Perioada de garantie incepe din momentul receptiei (livrarea produsului).
d) Furnizorul va trebui sd asigure reparatia si inlocuirea pieselor defecte, in perioada de
garanlie pentru defectiunile ce fac obiectul garantiei, prin intermediul unitatilor service
autorizate de producator. Timpul de imobilizare a vehiculului pentru repara{ie in perioada
de garanfie, va fi de maxim 5 zile lucrdtoare de la predarea vehiculului in service, in caz
contrar se asiguri vehicul similar la schimb. Perioada de garanfie se va prelungi cu timpul
de imobilizare in reparalie al vehiculului.
e) Furnizorul iqi asumd intreaga responsabilitate pentru calitatea produselor ofertate.

VI[. LTVRAREA

a) Produsele vor fi livrate in conditiile tehnice cuprinse in Cartea tehnica a
autoturismului.

b) Produsele oferite trebuie sa fie conform cu detaliile tehnice specificate, neutilizate
anterior, avand componente noi, fabricate in anul 2021.
c) Livrarea mijloacelor de transport se face la sediul Politiei Locale a Municipiului
Craiova din Craiova, strada Dr. Dimitrie Gerota nr. 22. de catre persoane autorizate ale
furnizorului.

d) Documente care insotesc livrarea:

- Factura fiscala

- Cartea de identitate a autovehiculului din care sa reiasa ca este inregistrat ca

autoturism cu echipare specifica pentru Politia Locala
- Asigurare obligatorie RCA, valabila minim 20 zile
- Autorizalie provizorie pentru circulatie a vehiculelor
- Placi cu numere provizorii de circulatie
- Instructiuni de cunoastere si exploatarc a vehiculului si dotarile suplimentare -traduse
in limba romana

- Carnet de intretinere si garantie

- Certificate de calitate

- Declaratie de conformitate

e) Termen de livrare - maxim 90 de zile de la semnarea contractului.

IX. RECEPTIA

a) Receptia se va face in conformitate cu procedurile Furnizorului dar obligatoriu in
prezenta Beneficiarului, la o adresa convenita de comun acord.
b) Receptia se va face in conformitate cu specificatiile Caietului de sarcini si cu Cartea

tehnica a autoturismului, pe baza documentelor de livrare, a certifrcatelor de garantie si a
celor de calitate , ocazie cu care se va incheia un proces verbal de receptie.
c) Daca in cadrul receptiei se constata ca autovehiculele pur electrice(cvadriciclu) nu
respecta in totalitate uniformitatea componentelor sau integritatea 1or, sau nu respecta alte
specificatii tehnice din caietul de sarcini sau din Cartea tehnica, a Certificatelor de
garantie si de calitate, sau se constata o functionare defectuoasa a motorului si a altor
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componente si dispozitive, atunci Furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitatile
pe loc sau in decurs de 3 zile de la constatarea lor. Neconformitatile vor fi consemnate

intr-o nota de constatare

X. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

Se solicita o perioada de valabilitate a ofertei de minim 60 de zile de la data
depunerii ofertei.

XI. MODALITATI DE PLATA

Plata produselor se va efectua in conformitate cu contractul incheiat intre
Beneficiar si Furnizor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

XII. PRECIZARI FINALE

Oferta trebuie sd indeplineascd cerintele expuse in caietul de sarcini.

Accesoriile qi dot[rile specifice cu care sunt dotate vehiculele trebuie sd fie
omologate qi certificate in conformitate cu standardele europene in vigoare la data

livririi.
Cerinfele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii si minimale.

Ofertantii pot oferi produse cu caracteristici tehnice si functionale superioare celor
specificate, detaliind in oferta toate caracteristicele tehnice si functionale care sunt

relevante pentru performantele produsului ofertat.

Oferta care con{ine caracteristici inferioare celor prevdzute in caietul de sarcini va
fi consideratd neconforml qi va fi respinsS.

Operatorul economic declarat castigator dupa frnalizarea evaluarii, va incheia
contractul de furnizare cu Beneficiarul. Ofertapebaza careia operatorul economic a fost
declarat castigator devine parte integranta a contractului de furnizare.

$ef serviciu achizi(ii publice
logistici qi administrativ,

Cristian CORACI

intocmit,
consilier achizitii publice Mirela

poritistrocar 
"*"o@r"
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