INSPECŢIA MUNCII
Nr.5/84/C.A.P./30.08.2019

ANUNT
Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2.
intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5)
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, “Autoturisme”, achizitie ce se va finaliza cu incheierea
unui contract.
1. Obiectul achizitiei: 3 autoturisme conform caietului de sarcini.
2. Cod CPV: 34110000-1
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei:
- Propunerea financiara va fi in lei fara TVA;
- Propunerea tehnica va fi intocmita in baza specificatiilor tehnice din caietul de
sarcini.
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate specificatiile tehnice din caietul de sarcini
sau valoarea totala depaseste valoarea estimata, vor fi respinse.
5. Limba de redactare a ofertei: romana.
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
7. Valoarea estimata a achizitiei: 125.400 lei fara TVA.
8. Pretul ofertei este ferm: nu se accepta actualizarea pretului.
9. Plata facturii se face prin ordin de plata, in contul de trezorerie al ofertantului,
in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia de catre beneficiar.
10. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
- la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita
de o adresa de inaintare;
sau
- la faxul nr.: 021/302.70.50
sau
- la adresa de e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro
sau
- in SEAP, cu obligatia anuntarii autoritatii contractante la adresa de mail
marian.stelea@inspectiamuncii.ro
11. Data limita pentru depunerea ofertelor: 06.09.2019, ora 12.00 (ofertele depuse
dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare).
12. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
13. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Marian Stelea, telefon:
0758.244.083, e-mail: marian.stelea@inspectiamuncii.ro.
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CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE AUTOTURISME
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentatia de atribuire a contractului de achizitie
publica si constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează oferta.
Cerintele caietului de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. Vor fi luate in
considerare numai ofertele care respectă aceste specificatii sau sunt superioare.
Se va respecta legislatia in vigoare cu privire la capacitatea cilindrica si pretul maxim/bucata
(max. 1600 cmc; 18000 euro/bucata cu TVA inclus) pe care o institutie publica il poate oferi pentru
achizitionarea de autoturisme.
Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute in caietul de sarcini atrage
respingerea ofertei ca neconforma.

Tip: autoturism M1 berlina 4x2
Cantitate: 3 bucati
SPECIFICAŢII TEHNICE autoturism M1 berlina 4x2
CERINTE
Cerinte minimale:
Categoria autovehiculului: Autoturism M1
Caroserie: Berlina - 4 usi
Caracteristici dimensionale:
Lungime:
minim 4300 mm
Garda la sol:
minim 140 mm
Volum portbagaj:
minim 500 litri
Numar locuri
5 locuri
Motor şi instalaţii anexe:
Norma de poluare:
Euro 6
Emisii CO2:
Tip carburant:
Cilindree:
Putere:
Consum mixt
Tren de rulare:
Tractiune:
Cutie de viteze:
Direcţie:

maxim 110 g/km
motorina
min 1400 cmc – max 1600 cmc
minim 54 kW
maxim 5 litri / 100km
Fata
Cutie de viteze: min. 5 + 1 trepte.

Sistem de directie servoasistat
Caroserie, organizare, dotari interioare si exterioare:
Siguranta:
Airbag frontal sofer si pasager dreapta fata
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
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Airbaguri laterale pentru locurile din fata
Frana disc fata; disc / tambur spate
Sistem antiblocare roti la franare - ABS
Control electronic al stabilitatii - ESP
Asistenta la franarea de urgenta
Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte
Directie asistata
Functional:
Geamuri fata actionate electric
Inchidere centralizata cu telecomanda
Proiectoare de ceata
Faruri de zi
Minim cu instalatie de aer conditionat cu reglare manuala
Stop and Start
Roti:

Audio:
Dotari suplimentare:

Culoare exterioara

Jante de otel 15’’cu anvelope tubeless
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri
Roata de rezerva
Instalatie audio Radio, USB, Bluetooth
Triunghi de avertizare – 2 buc.
Stingator de incendiu
Trusa medicala de prim ajutor
Cric mecanic/hidraulic
Autorizatie de circulatie provizorie valabila 30 zile
Covorase cauciuc
Cheie roti
alb

1.La livrare, produsul va fi insotit de:
- certificat de conformitate;
- carte de identitate;
- autorizatie de circulatie provizorie, valabila 30 zile;
- polita de asigurare RCA, valabila 30 zile;
- carnet de garantie;
- fisa de intretinere;
- manual de utilizare.
2.Termen de livrare: maxim 30 zile de la incheierea contractului.
3.Locatie livrare: Bucuresti-Romania
4.Garantie: minim 36 luni sau 100.000 km (oricare dintre limite intervine prima).
5.Pretul va cuprinde si numere provizorii de circulatie
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