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Avizat, ~

Ing. Marius Istrate
Director Departament Mentenanta

Caiet de sarcini

1. Generalităli:

1. 1. Prezentul caiet de sarcini reglementează condiţiile tehnice obligatorii ce
trebuie Îndeplinite de presta tor, În vederea achiziţiei de seNicii de tip mentenanţă pentru
mijloacele auto de tip Mercedes din flota auto a S. C. Conpet S.A.

1.2. Mentenanţa mijloacelor auto cuprinde următoarele tipuri de seNicii:
- monitorizarea, verificarea si repararea sistemelor de direcţie, frânare,

motor, de transmisie si rulare, echipamentelor electrice si electronice, tinichigerie
si vopsitorie e.t.c.);

- revizii post garanţie;
- reparaţii planificate si accidentale.

2. Caracteristici tehnice pricipale ale mijloacelor auto

Nr. Marca / Tip mijloc auto An de Tip Nr.
cri. fabricatie motor buc.

1 Autoturism M1 Mercedes Benz 2009 646.982 1
639/ZL3AUViano COl 2.2 4-MA TIC 110 KW

2 Autoutilitara N2 Mercedes Benz 2009 646.986 2
9060/K50/RPC173/SPRINTER 515COI 110 KW

3 Autoutilitara N1 Mercedes Benz 2009 646.986 2
906KA35/PA TC06/SPRINTER 315COI 110 KW

4 Autoutilitara N1 Mercedes Benz 2009 646.986 16
9060K35/4X4/RPC173/SPRINTER 315COI 110 KW

5 Autoutilitara N1 Mercedes Benz 2009 646.986 4
9060K35/RPC171/SPRINTER 315COI 110 KW

6 Autoutilitara N1 Mercedes Benz 2011 651.955 1
906BB35/4X4/LHMC2350ElSPRINTER 313COI 95KW
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3. Modalitatea de prestare a serviciilor
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3.1. serviciile se vor efectua de regulă la unitatea service a prestatorului.;
3.2. În cazul solicitarii beneficiarului, o parte din serviciile mentionate la punctul

1.2. (reparatii accidentale) se pot efectua si În alte locatii decât cele mentionate la 3.1.;
3.3. unitatea service a prestatorului va fi situata la o distanta de maxim 15 km

fata de Ploiesti;
3.4 operaţiunea de constatare se va efectua de regulă În prezenta unui

reprezentant al beneficiarului;

3.5. dupa finalizarea constatarii prestatorul va Întocmi devizul de lucrari,

pe care ÎI va transmite beneficiarului pentru aprobare; pentru piesele incluse in

deviz vor fi atasate copii dupa facturile de achizitie;

3.6. prestatorul va utiliza În cadrul reviziilor si reparatiilor numai piese de

schimb si materiale originale, agreate de producDtor, cu certificare RAR, Însotite

de certificate de calitate si garantie.

3.7 prestatorul va prezenta urmatoarele:

- tarif pe ora manopera;

- tarif de remorcare/ tractare ;
- discount-ul acordat la piesele si materialele utilizate.
- costuri pentru cursuri de formare tehnica (reparatii si intretinere) pentru 6
angajati ai atelierului service autovehicule din cadrul S. C. Conpet S.A. - functie
de oferta prestatorului se va decide ulterior oportunitatea efectuarii acestora.

4. Garanţii
4.1. Termenul de garanţie va fi de:

- minim 12 luni pentru piesele de schimb si materiale;
- minim 3 luni pentru reparaţiile efectuate,

conform legislaţiei În vigoare.

5. Alte cerinţe
5.1 Prestatorul trebuie să deţină autorizaţie eliberată de Registrul Auto Român

sau importator/producator pentru lucrări de reparatii şi reglări pentru modelele
Mercedes menţionate la capitolul 2;

5.2 Prestatorul trebuie sa faca dovada ca detine softul original (recunoscut de
catre producator / importator) pentru diagnosticarea problemelor tehnice din
computerul de bord la mijloacele auto mai sus mentionate.

5.3 Punctele de lucru in care se afla autoutilitarele sunt: Ploieşti, Constanta,
Baraganu, Călareţi, Poiana Lacului, Orleşti, Ghercesti, Bărbăteşti, Cartojani,
Marghita, Moineşti, Urlaţi, Baicoi, Moreni, Silişte, Cireşu.

5.4 In cazul defecţiunilor accidentale care fac imposibilă continuarea deplasării,
prestatorul va asigura asistenţă tehnică si servicii de remorcare/tractare;

5.5 Termen de intervenţie: maxim 48 ore de la data solicitării;
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5.6 SeNiciile prestate vor respecta În totalitate prevederile Normativelor impuse

de producătorul mijlocului auto si legislaţia În vigoare;
5.7 Dotarea tehnică a seNice-ului va fi conform Normativelor impuse de

producătorul mijlocului auto si legislaţia În vigoare.
5.8 Structura mijloacelor auto si numarul lor poate suferi modificari functie de

politica societatii referitoare la achizitii / casari mijloace auto.

Ing. Leonard Radulescu
Sef Serviciu Transporturi

~
Intocmit,

Ing. Marian Marinescup~/
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