CAIET DE SARCINI
pentru contractul: „Achiziție autovehicul transport persoane”
BENEFICIAR : U.A.T ORAŞUL BORSEC, JUD. HARGHITA

Sursa de finanțare: bugetul local
Valoarea estimată a contractului: 70.000 lei fără TVA.
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Caracteristici tehnice
Motor/combustibil
Putere
Consum
combustibil
combinat
Transmisie
Nr. usi
Nr. locuri
Tapiterie scaune
Culoare interior
Dotări minime

1600cmc/benzină
Min. 80 kW/107 CP
Max. 6.0 l/100km
Manuala, 6 trepte
4
5
Stofa
Închisă
- Ecran multimedia cu diagonală de min. 7"
- 6 boxe
- Mufă Aux-inConector USB
- Sistem handsfree Bluetooth®
- Volan cu reglare manuală pe înălțime
- Vitezometru analogic
- Turometru analogic
- Volan telescopic cu reglare manuală în adâncime
- Ecran cameră video marșarier
- Linii ghidare statice pe ecranul camerei video marșarier
- Climatizare automată, bi-zonă
- Filtru polen
- Scaun șofer cu reglaj manual pe înălțime
- Bancheta spate rabatabilă, fracționare 60:40
- Geamuri electrice față
- Parbriz cu strat antifon
- Funcție auto ridicare/coborâre pentru toate geamurile cu
acționare electrică
- Protecție antiblocare pentru geamurile electrice
- Blocare electrică geam pasager dreapta
- Priză 12V locuri față
- Priză 12V locuri spate
- Închidere centralizată
- Sistem blocare de siguranță a portierelor pentru copii
- Avertizor cheie contact

- Ecran multi-informativ color TFT
- Comutator sistem avertizare la părăsirea benzii de rulare, plasat
pe volan
- Comenzi audio plasate pe volan
- Comenzi ale sistemului multimedia, plasate pe volan
- Comutator telefon, plasat pe volan
- Standard de siguranță 5 stele Euro NCAP
- Sistem asistență pre-impact
- Sistem ABS cu distributia electronica a fortei de franare
- Sistem asistență la frânare (BA)
- Semnalizare a frânării de urgență (EBS)
- Stopuri LED
- Lampă stop suplimentară (tip LED)
- Blocuri optice spate (LED)
- Faruri halogen multireflector
- Reglaj automat al fazei farurilor
- Proiectoare ceață
- Lumini de zi (tip LED)
- Semnalizatoare încorporate în oglinzile retrovizoare exterioare
- Sistem asistență marcaje rutiere
- Sistem avertizare la părăsirea benzii de rulare
- Sistem de control al stabilității vehiculului (VSC)
- Sistem asistență pornire în rampă (HAC)
- Sistem avertizare presiune pneuri (TPWS)
- Cameră video marșarier
- Sistem de reținere suplimentară (SRS) - 7 airbaguri
- Avertizor centuri siguranță locuri față
- Extindere reglabilă centură de siguranță pasager dreapta
- Extindere reglabilă centură de siguranță șofer
- Avertizor centuri siguranță locuri spate
- Sistem de pretensionare și limitatoare de forță
- Detecție stare airbag pasager dreapta
- Comutator dezactivare airbag frontal pasager dreapta
- Garanție la min 4 ani in limita a min. 150.000 km
Solicitările prezentului Caiet de sarcini reprezintă specificațiile tehnice minime. Se vor
accepta și produse cu caracteristici superioare față de cele solicitate.
Conditii de garantie
- termen de garanție: în conformitate cu oferta depusă. Se solicită garanție extinsa la min.
4 ani în limita a min. 150.000 km.
- în perioada de garanție se va asigura repararea/înlocuirea oricărei piese care s-a
defectat din motive constructive, fără a se solicita contravaloarea pieselor înlocuite;
Alte conditii specifice
- autovehicolul va dispune de manual de utilizare, carte service în limba română.

- producătorul/furnizorul va detine minim un centru autorizat de catre producator si de
catre Registrul Auto Roman, pentru asigurarea interventiilor in garantie. Centrul de de service si
consumabile in stoc va fi amplasat la o distanta de maxim 200 km fata de Orașul Borsec.
Autovehicolul va fi livrat insotite obligatoriu de urmatoarele:
- kit prim ajutor, stingerea incendiilor și reflectorizante pentru vizibilitate, conform
specificațiilor legislațilei în vigoare;
- asigurarea răspundere civilă în vigoare la data livrării cu valabilitate minimum 1 luna;
- carte de identitate autovehicul si omologare RAR.
Ofertantul va prezenta în ofertă un tabel cu specificațiile tehnice ale produsului ofertat în
corespondență solicitările din Prezentul caiet de sarcini. Specificțiile tehnice ofertate trebuie să
poată fi susținute prin documente specifice emise de către producătorul autovehicolului.
Prețul va fi exprimat in lei si va reprezenta prețul ofertat către Orașul Borsec la data
respectiva. Prețul ofertat va fi păstrat ferm pentru o perioada de minim 30 zile. Preturile
ofertate nu se vor actualiza.
Executarea contractului, respectiv livrarea utilajului la sediul achizitorului se va efectua în
cursul anului 2017.
Sef compartiment achizitii:
Data: 08.12.2017

