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CAIET DE SARCINI
Privind achiziția de servicii de întreținere și reparații autovehicule
CPV: 50112000-3 Servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta tehnică și financiară de către ofertant.
Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale , nerespectarea acestora ducând la eliminarea
ofertei.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în str. Avrig
nr.72-74, sector 2, București
I.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea de servicii de reparare și de întreținere a autovehiculelor.
Durata contractului este până la data de 31.12.2018. Contractul va putea fi prelungit prin act
adițional pe o durată de maxim 4 luni în exercițiul bugetar 2019. Contractul va intra în vigoare
începând cu data semnării acestuia.
II.
•

SCOPUL CONTRACTULUI

Contractul va asigura toată gama de activități de reparații/întreținere/intervenții pentru toate
autovehiculele DSPMB, înscrise în tabelul cu date tehnice.

III DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ
SERVICE AUTO

1

Parcul auto
LOT 1
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7

Tip autovehicul

Nr. de buc.

DACIA DOKKER
DACIA SOLENZA
DACIA LOGAN BERLINĂ

1
1
6

DACIA LOGAN MCV BREAK 5 2
LOCURI
DACIA LODGY
1
SKODA OCTAVIA
1
DACIA DUSTER
1

•

ANUL
FABRICAŢIEI
2016
2004
2005- 2 buc
2006- 2 buc
2007- 2 buc
2007
2016
2007
2017

Preţul prestaţiei aferent activitaţii de reparaţii curente, va fi ferm exprimat in lei/oră manoperă,
fără TVA, PE LOT, şi va rămâne neschimbat pe întreaga durată de valabilitate a contractului,
inclusiv pe perioada de derulare a contractului prin acte adiţionale .
• Garanţia acordată reparaţiilor (manopera şi piese) : 12 luni, conform HGR 394/1995 privind
obligaţiile ce revin agenţilor economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea
produselor de folosinţă îndelungată destinate consumatorilor .
• Piesele de schimb : utilizate în lucrările de reparaţii ale autovehiculului, se vor factura separat, pe
baza de deviz de reparaţie şi comandă fermă şi vor fi în conformitate cu normele de calitate
impuse de fabricantul de autovehicule autorizat pe piaţa internă
( ,, piese de origine’’ ).
• Plata prestaţiilor: se va efectua în baza facturii de reparaţie, emisă pe baza comenzii ferme
semnată de beneficiar, cu respectarea cuantumului valoric al devizului de reparaţie, verificat şi
acceptat de beneficiar în prealabil, prin semnarea lui de către şofer şi responsabilul DSP care se
ocupă, din partea DSPMB, cu acest subiect.
• Firma prestatoare trebuie să execute toată gama de reparaţii/servicii pentru toate autovehiculele
DSPMB:
a) Diagnoza
b) Reparaţii mecanice şi electice
c) Reparaţii de tinichigerie şi vopsitorie
d) Inspecţii tehnice periodice ITP
e) Revizii tehnice periodice
f) Revizii speciale la trecerea de la un sezon la altul
g) Schimbat anvelope de iarna cu cele de vară şi cele de vară cu cele de iarnă, funcţie de
anotimp
h) Tractări (platformă) în localitate şi în afara localitaţii în cazul autovehiculelor imobilizate
din cauza unor defecţiuni (fără taxare).
Pentru efectuarea operaţiunilor menţionate anterior, prestatorul trebuie să aibă o dotare minimală
care să conţină cel putin urmatoarele:
- Stand verificare geometrie auto
- Stand verificare noxe, cu dovada verificării metrologice a acestuia
- Stand verificare sistem de frănare, cu dovada verificării metrologice a acestuia
- Stand şi soft defectoscopie pentru tipurile de autoturisme detinute de DSPMB
- Atelier tinichigerie şi vopsitorie
- Atelier reparaţii electrice
- Cuptor pentru uscarea proceselor de vopsitorie
- Stand autorizat pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice
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-

Autovehicul cu platformă pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se mai pot deplasa până
la service.

•

Ordinea operaţiunilor este urmatoarea:
- se face programare iar in ziua şi la ora programată autoturismul este dus, de către beneficiar,
in firmă;
- în situaţii excepţionale autoturismul este tractat şi adus in service de către firmă( operaţiune
gratuită);
- autoturismul intră in service pentru evaluarea reparaţiilor;
- se intocmeşte proces verbal de predare-primire autoturism( intre firmă şi delegatul
beneficiarului);
- se identifică defecţiunile, in prezenţa şoferului;
- se intocmeste devizul de reparaţie;
- autoturismul va fi lăsat în service pâna la semnarea comenzii, doar dacă acesta nu mai poate fi
pornit;
- se transmite devizul beneficiarului;
- beneficiarul verifică devizul şi transmite acceptul pentru începerea reparaţiilor, acesta
constând in transmiterea comenzii;
- după efectuarea reparaţiilor, prestatorul va transmite beneficiarului factura însoţită de deviz;
- autoturismul va fi preluat în stare de funcţionare, în baza procesului verbal de predare primire
încheiat între reprezentantul firmei de service şi reprezentantul DSPMB.

•

Derularea contractului cu firma caştigatoare se va face prin procedura on-call (la solicitarea
beneficiarului pentru reparaţii accidentale).

•

Punerea la dispoziţie a normativului cu parametrii privind orele tehnologice pe operaţiuni ,
specifice fiecarui tip de maşină din parcul auto al DSPMB.
IV MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR

Firmele vor depune la sediul autorității contractante ( Registratură ) în plic sigilat la data
comunicată în ANUNȚUL PUBLICITAR propunerea tehnică și propunerea financiară, precum
și documente originale/ în copie conform cu originalul:
Propunerea financiară se va prezenta sub formă de tarif pe manoperă orară de reparații
Propunerea tehnică va fi elaborată conform cerințelor cuprinse în Caietul de sarcini .
Documentația de atribuire va cuprinde și :
Documente de calificare
• Fișa de informații generale ( date complete despre firmă ).
• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului.
• Forma de înregistrare fiscală.
• Autorizații ( Autorizație emisă de RAR ) inclusiv ITP.
• Documente privind dotarea cu echipamente și agregate.
• Dovada deținerii platformei de preluare pentru autovehiculele imobilizate în trafic sau la sediile
autorității contractante.
• Lista cu privire la personalul calificat și autorizat să efectueze intervenții de profil.
Lipsa unui/unor documente din cele enumerate mai sus, duce la respingerea ofertei ca neconformă.
Ofertanții au obligativitatea să facă dovada îndeplinirii cerințelor tehnice din caietul de sarcini.;
în caz contrar oferta este respinsă ca fiind neconformă.
Durata contractului începând cu data semnării - 31.12.2018, cu posibilitate de prelungire maxim 4 luni
în exercițiul bugetar al anului 2019.
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Autoritatea contractantă prin reprezentanții săi își rezervă dreptul de a efectua o vizionare la sediul
prestatorului pentru a se informa asupra modului de implementare a capacității tehnice și profesionale.
OFERTA FINANCIARĂ
Pentru servicii de întreținere și reparații auto valoarea maxim estimată a tarifului de
manoperă orară de reparații este de 30 lei ( fără TVA). Valoarea estimată contract este de
25.000 lei fără TVA pentru anul 2018.
Prețul ofertat va rămâne nemodificat pe toată durata de derulare a contractului, ( data semnării –
31.12.2018 ), respectiv perioada de prelungire prin acte adiționale în anul 2019, dar nu mai mult de 4 luni.
PROCEDURA APLICATĂ: ACHIZIȚIE DIRECTĂ
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – PREŢUL CEL MAI SCĂZUT/MANOPERĂ ORARĂ
.
Firmele vor depune la sediul autorității contractante (Registratură) în plic sigilat la data
comunicată în ANUNȚUL PUBLICITAR propunerea tehnică și propunerea financiară, precum și
documente calificare originale/ în copie conform cu originalul:
Propunerea financiară se va prezenta sub formă de Preț exprimat în lei tarif manoperă orară de
reparații fără TVA. Nu se acceptă ofertă financiară alternativă.
Propunerea tehnică va fi elaborată conform cerințelor cuprinse în Caietul de sarcini .
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