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Caiet de sarcini 
                

1. Generalitãți: 

 

1.1. Prezentul caiet de sarcini reglementeazã condițiile tehnice obligatorii ce trebuiesc îndeplinite 

de un furnizor în vederea furnizării unui sistem automatizat (card) de furnizare în principal 

carburant (benzinã, motorinã) cât și alte produse complementare și servicii prin stațiile de 

distribuție carburant,  pentru mijloacele auto proprietatea  Conpet S.A. 

 

2. Condiții minime pentru ofertanți: 

 

2.1.  Sistemul va asigura controlul și gestionarea alimentãrilor de carburant  pentru mijloacele auto 

proprietatea  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; 

- locația alimentãrii; 

- data alimentãrii; 

- tipul de carburant alimentat; 

- numãrul de kilometrii afișați la bordul mijlocului auto. 

2.3. Sistemul va înregistra, va centraliza, va stoca și va transmite în mod automat informații 

referitoare la un minim de date corespunzãtoare fiecãrui mijloc auto și a întregii flote auto: 

-     identitatea vehiculului care face alimentarea; 

-     locatia alimentãrii; 

-     data si ora alimentãrii; 

-     tipul de carburant alimentat; 

-     valoarea alimentării; 

-   cantitatea de carburant alimentat la fiecare operațiune și cumulat pe fiecare perioadã de 

raportare; 

-     centru de cost la care este arondat mijlocul auto;  



 
 

 
 

2.4. Sistemul va permite monitorizarea, administrarea și efectuarea de raportări a livrãrilor de 

carburant, produse complementare de tipul uleiuri, ad-blue, taxa trecere pod Fetești, taxe de 

drum și servicii de spălătorie și curățătorie auto, pe fiecare utilizator în parte, pe centre de cost 

și/sau global pe întreg parcul auto; 

2.5. Sistemul va permite posibilitatea limitãrii calitative și cantitative sau valorice a achiziției de 

carburant (tip carburant/limită maximã lunarã); 

2.6. Sistemul va permite posibilitatea alimentării în rezervorul mijloacelor auto sau în recipiente 

pentru mijloacele auto/utilajele care nu pot fi deplasate la stațiile de alimentare (card recipient); 

2.7. Sistemul va permite acces codificat on-line al alimentãrilor; 

2.8. Sistemul va permite modificarea on-line, ori de cate ori este nevoie, a limitei de card pentru 

fiecare mijloc auto; 

2.9. Sistemul va permite creditarea pentru alimentarea cu carburant, produse complementare, 

servicii spălătorie și curățătorie auto, taxe trecere pod Fetești, taxe de drum, facturarea urmând 

a se efectua o datã/de douã ori pe lunã; 

2.10. În anexã la facturã se vor prezenta un minim de date: identificarea mijloacelor auto, tipul de 

carburant alimentat, cantitatea de carburant la fiecare alimentare și cumulat pe toatã perioada 

de raportare, prețul unitar,  valoarea alimentãrilor,  discountul acordat, produsele 

complementare, taxe trecere pod Fetești, taxe de drum si serviciile de spălătorie și curățătorie 

auto; 

2.11. Furnizorul va prezenta rețeaua de distribuție a stațiilor de alimentare carburant  - stații care 

permit alimentarea prin sistem automatizat card; 

2.12. Furnizorul va prezenta rețeaua de distribuție a stațiilor de alimentare carburant  - stații care 

care au și servicii de spălătorie auto, servicii care se pot achita prin cardul de alimentare; 

2.13. Furnizorul va preciza dacă în stațiile din rețeaua proprie se pot emite și se pot achita prin 

cardul de alimentare taxe de drum și taxe trecere pod Fetești; 

2.14. Furnizorul va deține stații alimentare carburant – stații care permit alimentarea prin sistem 

automatizat card - și va prezenta rețeaua acestora  pe nume de localitãti, judet petru 

următoarele județe în care avem mijloace auto în locații Conpet S.A. și județe de tranzit între  

locațiile  Conpet S.A.: Arad, Argeș, Alba, Bacău, Buzău, Brăila, Brașov, Bihor, Constanța, 

Călărași, Covasna, Cluj, Caraș-Severin, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Giurgiu, Galați, Hunedoara, 

Ialomița, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Vâlcea, Vrancea, Timiș, Teleorman și Municipiul 

București; 

2.15. Furnizorul va prezenta cea mai apropiată stație de alimentare carburant – stație care permite 

alimentarea prin sistem automatizat card, adresa acesteia și distanța în km pe drum public, fațã 

de locațiile  Conpet S.A. prezentate în anexã; 

2.16. Pentru evaluare furnizorul va prezenta media prețurilor pentru benzină/motorină în rețeaua 

proprie de distribuție din toate județele de la pct. 2.14 și discountul acordat în lei/l fără T.V.A.,  

prețuri practicate cu cinci zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor; 

2.17. Furnizorul va pune la dispoziție sub formã de instrucțiuni o prezentare detaliatã a funcționãrii 

sistemului; 



 
 

 
 

2.18. Furnizorul va prezenta autorizația pentru livrarea produselor, toate documentele impuse de 

legislația în vigoare atât pentru produsele livrate cât si pentru sistemul de distribuție; 

2.19. Implementarea sistemului automatizat va fi în sarcina furnizorului.  

 

3. Calitatea serviciilor: 

 

3.1. Livrarea carburantilor pentru alimentarea mijloacelor auto ale  Conpet S.A. trebuie sã asigure 

din punct de vedere calitativ funcționarea și exploatarea acestora în conditii optime; 

3.2. Furnizorul va garanta calitatea carburanților și a serviciilor executate pe toatã durata 

contractului; 

3.3. Furnizorul, acolo unde este cazul, va face toate demersurile necesare pentru eliminarea 

distanțelor mari dintre stațiile de alimentare si locațiile  Conpet S.A. 

 

4. Cantitãti estimate: 

 

4.1. Cantitãtile maximale a se credita  pentru trei ani sunt: 

- benzinã 10.000 l; 

- motorinã 1.200.000 l, 

cantitãți ce pot fi modificate în funcție de structura flotei auto și a programului de 

transport/intervenții.  
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Anexă locații CONPET S.A. 

 

Nr 
crt 

Locația 
CONPET.S.A. 

Adresa locației JUDEȚUL 

Adresă  cea 
mai 
apropiată 
stație 
alimentare 
Furnizor 

Km cea mai 
apropiată 
stație 
alimentare 
Furnizor 

1 PLOIEȘTI STRADA REZERVOARELOR NR. 8 PRAHOVA   

2 BĂICOI LOCALITATE BĂICOI, DN1, NR.67 PRAHOVA   

3 URLAȚI URLAȚI - STR. 30 DECEMBRIE NR. 29 PRAHOVA   

4 MORENI ORAȘ MORENI, BUL. 22 DECEMBRIE NR.82 DÂMBOVIȚA   

5 CIREȘU COMUNA CIREȘU-STR. STADIONULUI NR.8 BRĂILA   

6 MOINEȘTI 
LOCALITATEA MOINEȘTI-STR.ATELIERELOR 
NR. 20 BACĂU 

  

7 INDEPENDENȚA COMUNA INDEPENDENȚA GALAȚI   

8 BERCA SAT SĂTUC, COMUNA BERCA BUZĂU   

9 IMECI SAT IMENI, COMUNA CATALINA COVASNA   

10 POIANA LACULUI COMUNA POIANA LACULUI NR. 640 ARGEȘ   

11 SILIȘTEA COMUNA LUCIENI, SAT SILIȘTEA DÂMBOVIȚA   

12 CARTOJANI COMUNA ROATA DE JOS GIURGIU   

13 ICOANA COMUNA ICOANA OLT   

14 

DEPOZIT ȚIȚEI 
PITEȘTI ARPECHIM PITEȘTI ARGEȘ 

  

15 BĂRĂGANU LOCALITATEA ȘTEFAN CEL MARE  CĂLĂRAȘI   

16 CONSTANȚA 

DEPOZIT 4 SUD – OIL TERMINAL, MOVILA 
SARA CONSTANȚA 

  

17 CĂLĂREȚI COMUNA TĂMĂDĂU MARE – DN3 KM 40 CĂLĂRAȘI   

18 MAVRODIN LOCALITATEA MAVRODIN, ORAȘ RĂCARI DÂMBOVIȚA   

19 MIRCEA-VODĂ COMUNA MIRCEA-VODĂ CONSTANȚA   

20 BĂRBĂTEȘTI COMUNA BĂRBĂTEȘTI GORJ   

21 ORLEȘTI COMUNA ORLEȘTI, SAT ORLEȘTII DE SUS VÂLCEA   

22 GHERCEȘTI COMUNA GHERCEȘTI DOLJ   

23 BILED COMUNA BILED, SAT BILED NR.2001 TIMIȘ   

24 PECICA LOCALITATEA PECICA ARAD   

25 MARGHITA MARGHITA - STR. GĂRII NR.1 A  BIHOR   

26 SALONTA LOCALITATEA SALONTA BIHOR   

                       Total km: 
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