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SECTIUNEA II
CAIET DE SARCINI

DA - FURN/ZARE 20 AUTOTURISME DE TEREN PENTRU INTERVENŢII LA A VARII 15

I

!
I

t,
,



1" t.

se eONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360: fax: + 40-244 - 51 6451
e-mail: conpet@conpet,ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului prahova sub nr.J29/6122.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

6CONPET

.... I

ce

Avizat, .~ }{.

Ing. Marius Istrate
Director Departament Mentenanlă

Caiet de sarcini

1. Generalitâti:

1. 1. Prezentul caiet de sarcini reglementeaza conditiile tehnice obligatorii ce
trebuie Îndeplinite de un furnizor, În vederea achizitiei a 20 autoturisme de teren
pentru interventii la avarii;

2. Caracteristici tehnice principale

2.1. Tip caroserie:
- fabricatie 2015, din productia curenta;
- Tip autoturism: autoturism de teren (SUV);
- culoare de exterior: 10 autoturisme silver (argintiu) metalizata si 10 autoturisme
negru metalizata;
- numar locuri: 5;
- Numar de usi: 5;
- volum portbagaj: mai mare de 400 1;

2.2. Motorizare:
- motorina;
- norme de poluare: minim Euro5;
- putere maxima: 100 - 120 CP;
- capacitate cilindrica: 1400 - 1600 cm3;

2.3. Sisteme de siguranta:
- sistem de frânare asistat electronic ABS+EBV+AFU si repartitor electronic de
frânare;
-ASR+ESP;
- directie servoasistata;
- cruise control;
- asistenta la parcarea cu spatele;
- airbag sofer, pasager fata si laterale;
- centuri de siguranta pentru toate locurile;

2.4. Alte dotari:
- cutie de viteze manua/a: 6+1 trepte;
- tractiune integrala nepermanenta;
- echipata cu jante aliaj;
- tapiterie din stofa cu scaune incalzite;
- geamuri electrice pentru usile fata+spate cu impuls pe partea soferului;
, - faruri de ceata;
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- triunghi reflectorizant, trusa medicala, extinctor, omologate conform
reglementarilor legale În vigoare;
- cric, cheie de roti;
- aer conditionat manual;
- sistem media cu bluetooth, touch screen si harta Europei.

3. Garantii

3.1. Termen de garantie: 60 luni de la data livrarii catre beneficiar, pe baza
procesului verbal de receptie si a certificatului de garantie.
3.2. Termen de interventie În garantie: maxim 48 ore de la data solicitarii.
Ofertantul va trebui sa prezinte În detaliu modul În care se pot asigura aceste
obligatii pe perioada de garantie si post garantie si sa faca dovada existentei
personalului si dotarilor materiale necesare, sau sa prezinte alte modalitati.
3.3. In perioada de garantie lucrarile de reparatii si Înlocuirea pieselor defecte
este gratuita, iar perioada de garantie se va prelungi cu perioada de
nefunctionare datorata defectiunilor aparute.

4. Alte cerinte

4.1. Fumizorul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si
performantele produsului, conform standardelor si conditiilor stabilite de fabricant
si legislatia româna În vigoare;
4.2. Fumizorul este obligat sa livreze documentatia necesara executarii lucrarilor
de revizii tehnice si reparatii (manuale de reparatii);
4.3. Fumizorul este obligat sa asigure instruirea personalului de exploatare si
reparatii al beneficiarului prin cursuri de scurta durata;
4.4. Livrarea mijloacelor auto se va face la sediul achizitorului Împreuna cu:

certificatul de conformitate eliberat de producator / importator;
certificat de omologare RAR, carte de identitate secretizata si toate
celelalte documente necesare Înmatricularii În România a mijlocului
auto;
certificat de garantie;
carnet de service si lista unitatilor care asigura service-ul;

4.5. Constructia mijloacelor auto sa fie conform normelor UE, aplicându-se
marcajul CE;
4.6. Documentatie de Întretinere si utilizare În limba româna;
4.7. Achizitia se va realiza prin Programul RABLA 2015 in conformitate cu
metodologia aprobata prin ghidul de finantare.

Ing. Leonard RADULESCU
Sef Serviciu Transporturir~~
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