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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. 43-46 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, “carburanti auto pe baza de carduri”, achizitie ce se va
finaliza cu lansarea unei comenzi.
1. Obiectul achizitiei: carburanti auto pe baza de carduri
2. Cod CPV: 09132100-4, 09134200-9
3. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
4. Modul de elaborare a ofertei:
- Propunerea financiara va fi in lei fara TVA si va cuprinde pretul detaliat pe fiecare
produs in parte;
- Propunerea tehnica va fi intocmita in baza caietului de sarcini.
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate specificatiile tehnice 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: este 82.500 lei (55.000 lei fara TVA pentru anul 2019,
27.500 lei fara TVA pentru anul 2020, in cazul prelungirii contractului cu act
aditional 4 luni).
8. 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.
9. 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
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sau
- in SEAP, cu obligatia anuntarii autoritatii contractante la adresa de mail
marian.stelea@inspectiamuncii.ro
10. Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.04.2019, ora 14.00 (ofertele depuse dupa
aceasta data nu vor fi luate in considerare).
11. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de
deschidere a ofertelor.
12. 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
achiziţie carburant auto pe bază de carduri
1.1.Generalități
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza căruia se elaborează propunerea
tehnică privind livrarea de carburant pentru autoturismele autorității contractante prin
sistemul de carduri de credit, cu posibilitatea de a alimenta carburant motorină și benzină în
toate staţiile operatorului economic.
Autoritatea contractantă deţine un parc auto format din 9 de autoturisme, din care 8
autoturisme se alimentează cu motorină și 1 autoturism se alimentează cu benzină.
Tipuri de carburant solicitate: motorină și benzină.
Cantități solicitate de carburant pentru perioada de derulare a contractului 01.05.2019–
31.12.2019 precum si pentru un act aditional pentru perioada 01.01.2020-30.04.2020: 13.500
litri motorină si 3000 litri benzină.
Oferta se va depune pentru ambele tipuri de carburant.
Furnizorul trebuie sa aiba minim 4 statii de alimentare in fiecare judet.
Furnizorul va prezenta o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că, carburantul
achiziționat de autoritatea contractantă respectă standardele de calitate impuse de
legislația în vigoare pentru a fi distribuite pe piață (standard european sau român) și asigură
funcționarea autovehiculelor proprii la parametrii tehnici impuși de fabricant.
Furnizorul își asumă întreaga responsabilitate pentru calitatea produselor ofertate.
Cardurile de credit vor fi emise gratuit pentru fiecare autoturism, cu plafon valoric şi se vor
identifica prin numărul de înmatriculare şi numele autorităţii contractante.
Furnizorul va pune la dispoziţia autorităţii contractante instrucţiunile de folosire a
cardurilor.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta/diminua numărul de carduri în
cazul suplimentării/diminuării numărului de autoturisme.
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Furnizorul trebuie sa aibă posibilitatea informării autorităţii contractante asupra consumului
exact de carburant indicând: locaţia, data, ora, minutul, tipul de carburant, valoare
carburant achiziţionat, subtotal pe card şi total general.
Furnizorul va acorda permanent autorității contractante posibilitatea accesării gratuit, online, a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor efectuate de fiecare
autoturism.
Orice schimbare de card din iniţiativa furnizorului, înainte de expirarea termenului de
valabilitate, va fi efectuată gratuit.
Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia autoritatii contractante, permanent, o linie
telefonică pentru sesizarea pierderii/furtului cardului sau efectuarea de operaţiuni
frauduloase. În cazul sesizării unei astfel de situaţii, furnizorul are obligaţia blocării imediate
a cardului.
Furnizorul va păstra confidenţialitatea informaţiilor cu privire la emitere a cardurilor precum
şi a celor privind tranzacţiile efectuate de către fiecare autoturism.
La alimentarea fiecărui autoturism cu carburant, furnizorul va emite bon fiscal.
1.2.Caracteristici minimale ale sistemului de carduri prin care se dorește să fie achiziţionat
Carburantul.
Cardul de credit va conține microcip încorporat şi bandă magnetică şi va fi securizat cu cod
PIN;
Cardurile se vor putea utiliza pentru achiziţia de motorina si benzina;
Cardurile trebuie să poată funcţiona cu:
-limită valorică individuală;
-setarea tipului de carburant alimentat: benzină/motorină.
Cardurile trebuie să poată fi personalizate pe numărul autoturismului;
Cardurile vor putea fi blocate/deblocate prin intermediul aplicației online sau la solicitarea
responsabilului de parc auto al autorității contractante, urmând să fie transmisă solicitarea
scrisă în termen de 24 ore.
Limita cardurilor va putea fi modificată prin intermediul aplicației online sau la solicitarea
responsabilului de parc auto al autorității contractante, urmând să fie transmisă solicitarea
scrisă în termen de 24 ore.
1.3.Controlul consumului de carburant.
-Utilizatorul cardului va putea autoriza, prin introducerea codului PIN, fiecare plată a
carburantului alimentat.
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-Toate informaţiile referitoare la tranzacţiile (alimentările) efectuate cu cardurile aflate in
posesia autoritatii contractante să se regăsească pe desfășurătorul tranzacţiilor.
1.4. Reţea de distribuţie a carburanţilor prin carduri.
Furnizorul trebuie sa deţină o rețea de furnizare carburant pe bază de carduri cu grad de
acoperire pe întreg teritoriul ţării, de cel puţin o staţie la nivel de municipiu, cu staţii
amplasate pe drumuri judeţene, naţionale și europene, la intrările/ieşirile din judeţe.
Furnizorul va prezenta lista completă cu staţiile de distribuție precum şi datele de contactule
acestora (adresă, telefon, fax).
1.5.Termene
Furnizorul va permite alimentarea autoturismelor în staţii, non-stop, pe toată perioada de
derulare a contractului.
Data emiterii facturii: ultima zi a fiecărei luni.
Factura va fi însoțită de Desfășurătorul tranzacţiilor pentru luna facturată, pe fiecare numar
de autoturism.
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