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ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 

DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV 
SERVICIU ADMINISTRATIV TEHNICO ECONOMIC 

NR. 138699 / 21.08.2018 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caiet de sarcini privind achiziția  

serviciul de întreținere și reparații autovehicule Skoda 
 

 

 

 

 

  

Cap. 1. Date generale 
 

1.1. Denumirea achiziției 

  Serviciul de întreținere și reparații autovehicule 
 

1.2. Cod CPV 

 50112000 - Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor 
 

1.3 Necesitatea achiziției 

 Achiziția serviciului de întreținere și reparații autoturismele Skoda, este necesară  

pentru funcționarea în bune condiții a autovehiculelor proprietatea instituției. 
 

 1.4. Sursa de finanțare 

 Fonduri proprii 

 

Cap. 2. Autoritatea contractantă 
 

 Municipiul reședință de Județ Constanța 

 Constanța, Bdul Tomis, nr. 51 

 

Cap. 3. Obiectul achiziției 
 

 Obiectul achiziției „Serviciul de întreținere și reparații autovehicule” constă în 

efectuarea operațiunilor ce nu fac obiectul decontărilor pe garanție, după cum urmează: 
 

-  reparații mecanice și electrice, servicii ce se vor executa în urma constatării 

(vizuale, prin probe, prin diagnoza auto) a defecțiunilor autovehiculelor. 

- întreținere autovehiculelor servicii de revizii tehnice periodice a autovehiculelor 

conform specificațiilor producătorului. 
 

Caracteristicile tehnice ale autovehiculelor și cantitățile: 
 

Nr. 

Crt 

Marca 

autovehicul 

Tip 

 autovehicul 

An 

fabricație  

Putere 

kw/rot/min 

Cilindree  

(cm3) 

Sursa de 

energie 

Nr. 

auto 

1 Skoda  Octavia Smart DSG 2018 85 999 Benzină 4 

APROBAT, 

PRIMAR, 

    

……………………….………………………… 

DECEBAL FĂGĂDĂU                                                                                                                

 L.S. 
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Cap. 4. Condiții tehnice generale 
 

4.1. Condiții minime de calificare a ofertanților 
 

Operatorul economic trebuie să dețină unitate service autorizată Skoda pe raza 

municipiului Constanța dotată cu echipamentele necesare, respectiv cu personal 

calificat să efectueze  serviciul solicitat. 
 

4.2. Cerințe tehnice: 
 

 a) Prestatorul se obligă să presteze servicii de reparație mecanică și electrică 

pentru autoturismele care compun prezenta achiziție;  
 

 b) Prestatorul va asigura toate piesele de schimb, subansamblele și accesoriile 

necesare reparațiilor. Acestea vor fi noi și originale, agreate de producătorul 

autoturismului, certificate/omologate conform reglementărilor în vigoare; 
 

 c) Prestatorul va asigura efectuarea serviciilor cu personal calificat, specializat 

în categoria de servicii care fac obiectul achiziției; 
 

 d) Prestatorul va prezenta în propunerea tehnică informații cu privire la perioada 

de garanție pentru piese de schimb și subansamble, acordate de producător și va 

preciza perioada de garanție pentru serviciile prestate (manoperă); 
 

ATENȚIE! Garanția pentru piesele de schimb achiziționate de prestator și montate pe 

autovehicule va fi cel puțin egală cu cea acordată de producător; 

  

 e) Prestatorul va asigura efectuarea serviciilor cu personal calificat, specializat 

în categoria de servicii care fac obiectul achiziției; 
  

 f) Prestatorul se obligă să constate defecțiunile autovehiculelor ce pot fi 

identificate vizual, prin efectuarea de probe cu titlu gratuit sau prin diagnoza cu titlu 

oneros, în maximum 24 ore, urmând să primească din partea reprezentantului 

autorității contractante acceptul pentru începerea reparațiilor în baza unei comenzi 

ferme din partea acestuia. 
 

ATENȚIE! Nu se pot efectua operațiuni de diagnoza în cazul în care defecțiunile autovehiculului pot 

fi identificate vizual sau prin efectuarea de probe.  
 

 g) Serviciile se vor  presta la solicitarea beneficiarului, orice intervenție 

executându-se pe baza de comandă; 
 

 h) Prestatorul se obligă să efectueze constatarea unei defecțiuni și să transmită 

„nota de constatare” și „deviz” în maximum 24 de ore prin curierat/email. Devizul va 

conține de asemenea și termenul de  execuție pentru respectiva intervenție;  
 

 i) Cu ocazia efectuării de reparații sau la solicitarea beneficiarului, prestatorul va 

constata și starea generală a celorlalte componente și/sau subansamble, iar în cazul 

constatării unor deficiențe, care ar putea să apară în perioada următoare, va informa 

beneficiarul în maximum 24 ore de la efectuarea constatărilor în vederea programării 

serviciilor de reparații care se impun;  
 

 j) Înlocuirea pieselor, subansamblelor și accesoriilor defecte și/sau prestarea 

serviciilor de reparații se va efectua de către prestator pe bază de programare în 

punctul său de lucru;  
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 k) Piesele de schimb, subansamblele și accesoriilor defecte, înlocuite, vor putea 

fi restituite achizitorului la solicitarea acestuia;  
 

 l) Îndeplinirea obligațiilor de către prestator se atestă prin semnarea fără 

obiecțiuni a unui proces-verbal de recepție a autovehiculului cu privire la operațiunile 

care au fost realizate;  
 

 m) Serviciul de reparații trebuie să conducă la readucerea autovehiculelor la 

parametrii tehnici de funcționare stabiliți de către producător;  
 

 n) Pentru reparațiile realizate în perioada de garanție a serviciilor prestate și 

respectiv a pieselor de schimb, nu se va percepe manoperă;  
 

 o) După terminarea reparației, la recepția fiecărei intervenții, se vor efectua 

probe funcționale în prezenta delegatului beneficiarului (utilizator/conducător auto); 

  

Cap. 5. Condiții de prestare și recepția serviciilor 
 

5.1. Prestarea serviciilor se va face în baza comenzilor elaborate de Serviciul 

Administrativ Tehnico Economic din cadrul Direcției Tehnic Administrativ 
 

 Comenzile vor fi elaborate în baza devizelor de lucrări întocmite de către 

prestator în baza constatărilor, în cazul necesității de intrare în reparație a 

autovehiculului se va întocmi și o notă de constare a defecțiunilor. 
 

 5.2. Recepția constă în confirmarea de către beneficiar a cantității și a 

conformității prestării serviciului. 
 

Proces-ul verbal de recepție, va fi elaborat după finalizarea lucrărilor conform 

comenzii emise de beneficiar și efectuarea probelor tehnologice în prezența 

reprezentantului beneficiarului (utilizatorul sau conducătorul auto), va fi semnat de 

către ambele părți și înregistrat la sediul beneficiarului. 

 

Cap. 6. Modul de prezentare a ofertei 
 

 Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini, fiind 

formulată pe întregul lot de autovehicule. 
 

 Oferta financiară va fi prezentata în prețuri unitare, conform anexă, și totalizate 

astfel: 
 

Nr. 

crt 
Denumire grupă  

de servicii 

Valoare  
piese 

Valoare  
manoperă 

Valoare totală 

1 Valoare revizii tehnice    

2 Valoare reparații    

3 Diagnoză    

Valoare totală Lei fără TVA    

 

 NOTĂ: Pe parcursul îndeplinirii contractului, în funcție de necesități, se poate 

modifica cantitățile unor repere în detrimentul altora, dar fără se a modifica prețul și 

valoarea contractului. 
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 Tarifele orare de manoperă vor include toate cheltuielile legale considerate 

obligații de plată ale prestatorului către stat, precum și cheltuielile necesare îndeplinirii 

serviciilor ce fac obiectul contractului. 
 

Pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul poate fi ajustat dacă au avut loc 

modificări legislative, modificării ale normelor tehnice sau au fost emise de către 

autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau 

renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 

creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. 

 

Cap. 7. Criteriul pentru atribuirea contractului    
 

 Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului: „prețul cel mai scăzut”. 
  

 Cerințele impuse prin Caietul de sarcini sunt considerate cerințe minimale și 

obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească oferta. 

 

Cap. 8 Valoarea estimată a contractului 
 

 Valoarea estimată a contractului este de 38.586,76 Lei fără TVA. 

  

Cap. 9. Durata contractului 
 

 Durata contractului este de 12 luni de la semnarea acestuia de către ambele 

părți și înregistrarea acestuia la sediul beneficiarului. 

 

Cap. 10 Garanții 
 

 Prestatorul are obligația de a garanta ca materialele, piesele etc. folosite sunt în 

conformitate cu cerințele formulate în caietul de sarcini. 
 

 Perioada de garanție a pieselor, materialelor începe cu data recepției efectuate, 

după efectuarea intervenției și a probelor de funcționare. 
 

 Potrivit legii 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, materialele și 

piesele folosite pentru remedierea defecțiunilor vor avea perioada de garanție de cel 

puțin 2 ani. 
 

 Garanţia prestației acordată pentru lucrările executate va fi de minim 6 luni de 

la data efectuării probelor. 
 

 Beneficiarul va notifica prestatorul în scris orice reclamație ce poate apare în 

legătura cu această garanție. 
 

 La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligația de a remedia 

defecțiunea sa de a înlocui produsul necorespunzător în cel mai scurt timp convenit de 

ambele părți, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Produsele care în timpul 

perioadei de garanție le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază  de o nouă perioada de 

garanție care începe la data înlocuirii produsului. 
 

 Dacă prestatorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defecțiunea 

în perioada convenită, beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul 

prestatorului și fără a aduce un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care le poate avea 

față de prestator. 
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Cap. 11  Modalități de plată 
 

 Plata se va efectua pe bază de factură, emisa cu respectarea comenzii transmisă 

de beneficiar. 
 

 Factura va fi însoțită de devizul final care va fi detaliată pe fiecare operațiune în 

parte și care se conțină valoarea manoperei, pieselor de schimb, accesoriilor și a 

materialelor, precum și de procesul verbal de recepție, semnat fără obiecțiuni de către 

ambele părți. 
 

 La solicitarea expresă a beneficiarului se vor prezenta și alte documente 

justificative din care să rezulte proveniența, originea, prețul etc. ale 

pieselor/accesoriilor/echipamentelor folosite.  
 

         Plata se va face prin ordin de plată, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile 

de la depunerea, înregistrarea și însușirea de către beneficiar a facturilor emise de către 

prestator. Plata se va efectua în limita disponibilităților bugetare, din contul nostru de 

cheltuieli, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța. 

  

Cap. 12 Obligațiile prestatorului 
 

 Prestatorul  este obligat să numească, la semnarea contractului, o persoană de 

contact și să comunice un număr de telefon pentru programare. 
 

 Să respecte cu strictețe comanda emisă de beneficiar și să nu execute alte 

servicii care nu sunt precizate în comandă. 
 

 Orice servicii efectuate în afara comenzilor nu vor fi decontate. 
 

 În perioada de timp în care autovehiculul se află în unitatea de lucru aparținând 

prestatorului, acesta va răspunde pentru orice lipsuri, înlocuiri neautorizate de piese și 

eventuale accidente suferite în atelier;  
 

Prestatorul se obligă să remedieze gratuit deficiențele apărute în perioada de 

garanție a respectivei prestații;  
 

 Prestatorul se obligă, în măsura posibilităților, să asigure prioritate în vederea 

constatării și remedierii defecțiunilor pentru autovehiculele care fac obiectul procedurii;  
 

 Prestatorul se obligă să dețină autovehicul de tractare cu care să asigure 

deplasarea autovehiculelor, gratuit pentru tractările din interiorul municipiului 

Constanța, în unitatea service, în vederea prestării serviciilor de reparație la punctul 

său de lucru, dacă este cazul. 
 

 Prestatorul se obligă ca să mențină prețurile din ofertă pe toată perioada 

contractului. 
 

 Prestatorul trebuie să aibă în dotarea minimă, echipamentele și materialele 

necesare efectuării operațiunilor solicitate astfel încât să nu fie afectate alte 

echipamente și/sau dotării ale autovehiculelor; 
 

 Operatorul economic trebuie să dețină și să depună copii după autorizații, 

certificate, atestate, etc. conform legislațiilor în vigoare și în termen de valabilitate, 

precum și angajamentul ofertantului că acestea vor fi prelungite, ori de câte ori este 

necesar, pe toată perioada contractului. 
 

 Să respecte toate cerințele formulate la pct.2.3 – cerințe minimale.  
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Cap. 13 Obligațiile beneficiarului 
 

 Beneficiarul are obligația să numească, la semnarea contractului, o persoană de 

contact. 
 

 Beneficiarul are obligația să achite în termen de 15 zile lucrătoare de la 

depunerea, înregistrarea și acceptarea facturii, contravaloarea acesteia în limita 

fondurilor alocate. 
 

 După semnarea contractului de către ambele părți, beneficiarul va transmite 

prestatorului Lista cu autovehiculele care fac obiectul prezentei achiziții. 

 

Cap. 14 Termenul prestației 
 

 Termenul pentru fiecare operațiune este conform Deviz emisă de către prestator 

și Comandă emisă de beneficiar. 

 

Cap. 15. Reglementări tehnice 
 

 Prestatorul va respecta toate reglementările legale în vigoare care conțin 

prevederi referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, specifice activităților 

în domeniu, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului 

contractului, precum și de protejare a personalului propriu și al beneficiarului. 
 

 Furnizorul  poate obține informații privind reglementările obligatorii care trebuie 

respectate pe parcursul îndeplinirii contractului referitoare la protecția muncii, PSI și 

protecția mediului de la Inspectoratul teritorial de muncă, Inspecția pentru prevenirea 

incendiilor, respectiv Agenția pentru protecția mediului.  

 

Cap. 16. Mențiuni 
 

 Declarațiile neconforme cu realitatea, sau neîndeplinirea condițiilor de mai sus, 

atrag după sine descalificarea ofertantului 
 

 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica la fața locului, îndeplinirea de către 

ofertant a condițiilor impuse în cadrul specificațiilor tehnice. 
 

 

 

 

 

 Director Executiv,     Șef Serviciu,  
  

 Eugen Căruntu     Alexandru Mircea Țăranu   

 

 Director Executiv adjunct,   Elaborat,  
     

 Cristina Dragomir     Corneliu Stuparu    

 

 

 

 

 

Red 2 ex. 
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1. Ofertă revizii tehnice periodice 

 

Nr. 

crt 
Denumire piesă 

Cantitate / 

autoturism 

Preț piese 

Lei fără TVA 

Preț manopere 

Lei fără TVA 

Valoare 

Lei fără TVA 

1 Revizie tip 1 (30.000 Km sau 2 ani) 1    

2 Revizie tip 2 (60.000 Km sau 4 ani) 1    

3 Revizie tip 3 (90.000 Km sau 6 ani) 1    

Valoare Lei fără TVA    

Număr autoturisme 4 

Valoare revizii Lei fără TVA    

 

2. Ofertă reparații 
 

Nr. 

crt 
Denumire piesă 

Cantitate / 

autoturism 

Preț piesă 

Lei fără TVA 

Preț manoperă 

Lei fără TVA 

Valoare 

Lei fără TVA 

1 Amortizoare față 2    

2 Amortizoare spate 2    

3 Bec 5W 2    

4 Bec H7 2    

5 Bec 21W 1 fază 2    

6 Bujii “Longlife”  3    

7 Bucșă inferioară braț suspensie 2    

8 Bucșă posterioară braț suspens 2    

9 Bieletă antiruliu 2    

10 Burduf planetară 2    

11 Cap bieletă direcție stg+dr 2    

12 Bară direcție 2    

13 Pivot inferior 2    

14 Set lamele ștergătoare 1    

15 Siguranță 15A 2    

16 Siguranță 20A 2    

17 Set plăcuțe frână față 1    

18 Set plăcuțe frână spate 1    

Valoare totală Lei fără TVA    

Număr autoturisme 4 

Valoare revizii Lei fără TVA    

  

NOTĂ: În prezentul tabel ofertantul va introduce la fiecare repere toate cheltuielile de 

manoperă pentru efectuarea operațiunii de înlocuire a piesei respective. 
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3. Ofertă accesorii 

 

Nr. 

crt 
Denumire piesă 

Cantitate / 

autoturism 

Preț unitar 

Lei fără TVA 

Valoare 

Lei fără TVA 

1 Diagnoză computerizată 2   

2 Verificat eficacitate frânare  2   

3 Reglat convergență fată 2   

4 Reglat convergență spate 2   

5 Efectuare geometri roți 2   

Valoare totală Lei fără TVA   

Număr autoturisme 4 

Valoare revizii Lei fără TVA   

 

 


