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Caiet de sarcini

1. Generalitati:

1.1. Prezentul caiet de sarcini reglementeaza conditiile tehnice obligatorii ce trebuie
Îndeplinite de un furnizor În vederea achizitiei unui sistem automatizat (card) de
furniza re carburant (benzina, motorina) pentru mijloacele auto proprietatea S. C.
Conpet S.A.

2. Conditii minime pentru ofertanti:

2.1. Sistemul va asigura controlul si gestionarea alimentarilor de carburant pentru
mijloacele auto proprietatea S. C. Conpet S.A.

2.2. Sistemul va asigura preluarea - Înregistrarea pe bonurile emise a unui minim de
date cum ar fi:
identitatea vehiculului care face alimentarea;
locatia alimentarii;
data alimentarii;
tipul de carburant alimentat;
numarul de kilometrii afisati la bordul mijlocului auto.

2.3. Sistemul va Înregistra, va centraliza, va stoca si va transmite În mod automat
informatii referitoare la un minim de date corespunzatoare fiecarui mijloc auto si
Întregii f10teauto:
identitatea vehiculului care face alimentarea;
locatia alimentarii;
data si ora alimentarii;
tipul de carburant alimentat;
valoarea alimentarii;

- cantitatea de carburant alimentat la fiecare operatiune si cumulat pe fiecare perioada
de raportare;

centru de cost la care este arondat mijlocul auto;
2.4. Sistemul va permite monitorizarea, administrarea si efectuarea de raportari a

livrarilor de carburant, pe fiecare utilizator În parte, pe centre de cost si/sau global pe
intreg parcul auto;

2.5. Sistemul va permite posibilitatea limitarii calitative si cantitative (cota maxima lunara);
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2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

Sistemul va permite posibilitatea alimentarii in rezervorul mijloacelor auto sau in
recipiente pentru mijloacele auto care nu pot fi deplasate la statiile de alimentare
(card recipient);
Sistemul va permite acces codificat on-line al alimentărilor;
Sistemul va permite modificarea on-line, ori de cate ori este nevoie, a plafon ului de
card pentru fiecare mijloc auto;
Sistemul va permite creditarea pentru alimentarea cu carburant, facturarea urmând a
se efectua o dată/de două ori pe lună;
In anexă la factură se vor prezenta un minim de date: identificarea mijloacelor auto,
tipul de carburant alimentat, cantitatea de carburant la fiecare alimentare si cumulat
pe toată perioada de raportare, pretul unitar, valoarea alimentărilor si eventualul
discount acordat;
Fumizorul va prezenta numarul total de statii de alimentare carburant din Romania;
Fumizorul va prezenta reteaua de distributie a statiilor de alimentare carburant -
statii care permit alimentarea prin sistem automatizat - pe nume de localităti, judet si
distante aproximative fată de locatiile S.C. Conpet S.A., locatii prezentate În anexă;
Fumizorul va prezenta pretul carburantilor pe sortimente si perioade de valabilitate;
Fumizorul va pune la dispozitie sub formă de instructiuni o prezentare detaliată a
functionării sistemului;
Fumizorul va prezenta autorizatia pentru livrarea produselor, toate documentele
impuse de legislatia În vigoare atât pentru produsele livrate cât si pentru sistemul de
distributie;
Implementarea sistemului automatizat va fi În sarcina fumizorului.

3. Calitatea serviciilor:

3.1. Livrarea carburantilor pentru alimentarea mijloacelor auto ale S.C. Conpet S.A.
trebuie să asigure din punct de vedere calitativ functionarea si exploatarea acestora
În conditii optime;

3.2. Fumizorul va garanta calitatea carburantilor si a serviciilor executate pe toată durata
contractului;

3.3. Fumizorul, acolo unde este cazul, va face toate demersurile necesare pentru
eliminarea distantelor mari dintre statiile de alimentare si locatiile S. C. Conpet S.A.

4. Cantitati estimate:

4.1. Cantitătile maximale a se credita pentru un an sunt:
benzină 75.0001;
motorină 290.000 1,

cantităti ce pot fi modificate În functie de structura flotei auto si a sarcinilor de serviciu.

Sef Serviciu Transporturi
ing. Leonard RADULESCU

Sef Bir~u...~£
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Anexa

I-
Nr. crt. Locatia S.C. CONPET. S.A. Judetul

1. Ploiesti Prahova
2. Băicoi Prahova
3. Urlati Prahova
4. Moreni Dâmbovita
5. Siliste Dâmbovita
6. Mavrodin (comuna Răcari) Dâmbovita
7. Ciresu Brăila
8. Independenta Galati
9. Moinesti Bacău
10. Imeci (Imeni) Covasna
11. Constanta Constanta
12. Călareti (comuna Tămădău) CăIărasi
13. Dragos Vodă CăIărasi
14. Băraganu (comuna Stefan cel Mare) CăIărasi
15. Cartojani (comuna Roata de Jos) Giurgiu
16. Poiana Lacului Arges
17. Ghercesti (Craiova) Dolj
18. Bărbătesti Dolj
19. Orlesti Vâlcea
20 . Pecica Arad

. 21. Biled Timis
22. Marghita Oradea
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