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ANUNT
privind demararea achiziţiei publice având ca obiect:
Achiziție autoturism, in cadrul proiectului POS Mediu Axa 4:
Elaborarea Planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita
(ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita), cod SMIS 36394
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara
(USAMVBT), cod fiscal 3487181, cu sediul in Timisoara, strada Calea Aradului, nr. ll9,
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judetul Timis, in conformitate cu prevederile legale si a procedurilor de achizitie aprobate
in cadrul proiectului, solicita prin prezenta depunerea de oferte de pret pentru
Achiziție autoturism din cadrul proiectului ,,Elaborarea Planului de management
al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei
– Beusnita), finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), in cadrul
Programului Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4.
Obiectul achizitiei:
Achiziție autoturism 4x4 – CPV 34113200-4
Scop: Implementarea activitatilor proiectului si indeplinirea obiectivelor asumate;
intarirea capacitatii institutionale a Administratiei PN Cheile Nerei – Beusnita.
Surse de finantare: Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat.
Caietul de sarcini, cu specificatiile minime solicitate fata de obiectul achizitiei,
este anexat la prezenta invitatie.
Pretul se va mentine neschimbat in perioada de valabilitate a ofertei, fiind
exprimat in LEI fara TVA.
Suma maxima alocata pentru intreaga achizitie: 51411 lei fara TVA. In urma
evaluarii ofertelor depuse pentru serviciul mentionat mai sus, castigatorul va fi anuntat in
scris asupra datei de incheiere a contractului de achizitie.
Criteriul de atribuire a contractului va fi pretul cel mai scazut.
Valabilitatea ofertei va fi de 30 de zile de la depunerea ofertei.
Ofertele, insotite de adresa de inaintare, se vor depune la sediul USAMVB
Timisoara, str. Calea Aradului, nr. ll9, Registratura, pana la data de 20.02.2014, ora
12,00. Ofertele depuse dupa data si ora mentionate vor fi respinse.
Documente care insotesc oferta:
Certificat constatator de la Registrul Comertului;
Declaratie privind neincadrarea la situatiile prevazute in art. 69^1 din OUG 34/2006.
Livrarea autoturismului se va face in termen de 60 de zile de la semnarea
contractului, la sediul USAMVB Timisoara sau la sediul furnizorului.
Perioada de garantie este de minim 3 ani sau 100.000 km.
Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă:
USAMVB Timişoara: Telefon: 0256 277174; Fax: 0256 277174.
Persoană de contact: Radulov Sorin (E-mail: nikyr@yahoo.com).
Conditii si termene de plata: plata se face dupa semnarea contractului, conform
contractului, in max. 20 de zile de la eliberarea facturilor.
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Anexa 1
CAIETUL DE SARCINI

AUTOTURISM 4X4
1 buc., CPV 34113200-4

1. CARACTERISTICI TEHNICE, DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE
CERINŢE PENTRU CARACTERISTICILE TEHNICE
Caroserie cu 5 uşi
Număr de locuri – 5
Vopsea: albă

Bare de pavilion longitudinale
Motor
Putere – min. 105 CP
Cilindreea – max. 1600 cmc
Normă de poluare – min. EURO 5
An de fabricatie: 2014
Consum ciclu complet: max.8 (l/100 km)
Capacitate rezervor: min. 50 l
Transmisie
Cutie de viteză manuală 6+1 trepte
Tracţiune integrală: 4x4
Capacitatea de trecere a vadului min. 350 mm

Direcţie
Servoasistată
Sistem de frânare
Hidraulic cu dublu circuit, servofrână
Roţi şi pneuri
Jante de otel min. 16”
Pneuri: M+S
Roata de rezervă de dimensiuni normale
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Dimensiuni şi mase
Ampatament: min. 2600 mm
Garda la sol: min. 210 mm
Volum portbagaj: min. 400 dmc
CERINŢE PENTRU DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE
Securitate
Asistenţă de frânare - ABS
Asistență la frânarea de urgență ASR-ESP
Hill Start Assistance - HSA
Airbag-uri frontale şofer + pasager
Airbaguri laterale față
Tetiere față și spate cu reglare pe înălțime
Centuri de siguranță spate cu prindere în 3 puncte
Conducere
Bord echipat cu indicatoare pentru temperatură lichid răcire, nivel carburant, kilometraj
GSI - indicator pentru schimbarea treptei de viteză
Protecție vehicul
Antidemaraj electronic
Scut motor
Vizibilitate
Lunetă degivrantă si stergător lunetă
Oglinzi reglabile din interior
Faruri de zi
Proiectoare de ceață
Confort
Banchetă spate rabatabilă fractionabil1/3-2/3
Scaun șofer reglabil pe înălțime
Volan reglabil pe înalțime
Centuri de siguranță față reglabile pe înălțime
Geamuri electrice față
Inchidere centralizată cu telecomandă
Iluminare portbagaj
Radio CD MP3
Spații de depozitare: în ușile față și pe planșa de bord
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2. CONDIŢII DE LIVRARE
In termen de 60 de zile de la semnarea contractului, la sediul USAMVB
Timisoara sau la sediul furnizorului.
3. CONDIŢII DE GARANŢIE
Grup motopropulsor + celelalte subansambluri (cu excepţia consumabilelor şi a
pieselor de uzură): min. 36 de luni, în limita a min. 100.000 km. Protecţia anticorozivă la perforare dinspre interior a caroseriei: min. 6 ani. Acumulatori şi
anvelope: min. 2 ani. OBS.: perioada de garanţie începe din data semnării
procesului verbal de recepţie, încheiat între furnizor şi beneficiar.
4. ASIGURAREA MENTENANŢEI AUTOVEHICULULUI
Furnizorul va asigura mentenanţa preventivă şi corectivă a autovehiculului, întrun service din Timișoara, autorizat de R.A.R. În perioada de garanţie, în cazul
apariţiei unei defecţiuni care face obiectul garanţiei şi nu se datorează utilizării
necorespunzătoare de către beneficiar, furnizorul se obligă să asigure depanarea.
În cazul apariţiei unei defecţiuni datorată unei exploatări necorespunzătoare sau a
unui accident rutier furnizorul se obligă să preia maşina în reparaţie în max. 48 de
ore de la data înştiinţării, iar reparaţia să fie efectuată în max. 10 zile lucrătoare de
la acceptarea devizului estimativ de reparaţie de către beneficiar.
5. CONDIŢII DE RECEPŢIE
Recepţia se face în Timisoara, la Agentul Autorizat de Producător sau la sediul
USAMVBT, pe bază de proces verbal de recepţie. Recepţia include atât recepţia
autovehiculului, cu verificarea respectării cerinţelor tehnice conform caietului de
sarcini, cât şi verificarea şi recepţia documentelor solicitate la punctul 6.
Nerespectarea cerinţelor tehnice şi a documentaţiei solicitate au drept consecinţă
respingerea autovehiculului până la rezolvarea neconformităţilor.
6. DOCUMENTE solicitate de beneficiar la recepţia maşinii (în limba română)
- Carte de identitate securizată, emisă RAR în urma omologării
- Cartea tehnică (manual de exploatare)
- Caiet (carte) service și/sau Documentaţie cu graficul reviziilor, operaţiile care
se execută la fiecare revizie, lista de piese şi materiale
- Certificat de calitate şi garanţie cu precizarea termenelor de acordare a
garanţiei
7. MODALITATEA DE PLATA
Plata se face în lei, cu ordin de plată prin bancă, după semnarea contractului.
Durata Contractului: pe toată perioada de garanție a autoturismului.
Termene de plată: dupa semnarea contractului, conform contractului, in max. 20
de zile de la eliberarea facturilor.
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