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CAIET DE SARCINI 
 
 

 

 

Achiziție autovehicul transport persoane, 

 

8 + 1 locuri 

 

Second-hand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Autoritatea contractanta: UAT BUDEŞTI 

 cod fiscal: 4512399 

 adresa: BUDEŞTI, NR 120 

 telefon: 0263353106 

 e-mail: primariabudesti@yahoo.com 

 

 

1. DATE GENERALE 

Denumirea achiziției: Autovehicul transport persoane, 8+1 locuri 

Cod CPV: 34115200-8 Autovehicul pentru transportul a mai putin de 10 

persoane 
Cantitate: 1 buc. 

Tipul achiziției: cumpărare directă 

Valoarea estimată: 59.400 lei cu TVA 

Sursa de finanțare: buget local. 

 

 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Achiziționarea unui Autovehicul 8+1 locuri pentru transportul de persoane, an 

producție nu mai vechi de 2009, destinat asigurării necesităților de transport local. 

 

3. DOMENIUL DE APLICARE 

3.1 Caietul de sarcini conține indicații privind specificațiile tehnice minime 

de bază, care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să 

elaboreze propunerea tehnică, corespunzător cu necesitățile autorității 

contractante. 

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți. 

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile 

ofertantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, 

aplicabile, aflate în vigoare la data depunerii ofertei. 

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au 

fost stabilitate pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația 

specifică în vigoare. 

 

4. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI DE PERFORMANȚĂ 

4.1 Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini sunt 

minimale, obligatorii și eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste 

cerințe sunt declarate neconforme. 
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4.2 Este obligatoriu ca autovehicul ofertat să fie disponibil comercial la data 

depunerii ofertei. Nu vor fi luate în considerare prognoze, estimări sau 

anunțuri ale ofertantului sau producătorului. 

4.3 Caracteristici tehnice: 

 

 

 

 Caroserie – nr. locuri 8 +1  

 Motor: Tip/ nr. cilindri Diesel / 4 cilindri în linie 

 Capacitate cilindrica 1989 cm³ 

 Putere KW (CP) 75 kw 

 Combustibil Motorina 

 Norme de poluare Euro 5 

 Consum mixt 7,3 l/ 100 km 

 Emisii CO 2 mixt 193 g/km 

 Transmisie Tractiune fata 

 Cutie de viteze Manuala cu 5+1 trepte 

 Sistem de frânare Discuri frână față și spate 

 Capacitate rezervor Minimum 75 l 

 Masă maximă autorizată 3000 kg 

 Dimensiuni gabarit Lungime sasiu: 5292-5391 mm; 

Ampantament: 3400 mm; 

Înălțime: 1990 mm. 

 Dotări obligatorii 

SIGURANȚĂ 

Airbaguri șofer și pasageri față; 

Centuri de siguranță cu prindere în 3 

puncte pentru toate locurile; 

ABS. 

 Dotări obligatorii 

INTERIOR/EXTERIOR 

Număr locur 8+1 (8 pasageri + șofer); 

Configurație: 

-Rând 1: scaun șofer cu banchetă 2 

locuri pasageri; 

-Rând 2: scaun + banchetă cu 2 locuri; 

-Rând 3: banchetă cu 3 locuri. 

Număr uși: 2 uși (șofer + pasager 

dreapta) +  ușă glisantă lateral dreapta 

și ușă spate; 

Geamuri față acționate electric; 

Jante din oțel. 



 Dotări obligatorii 

CONFORT 

Închidere centralizată acționată prin 

telecomandă; 

Volan reglabil adâncime; 

Scaun șofer cu reglare pe înălțime; 

Priză de 12 V; 

Ștergător lunetă; 

 Accesorii Cârlig de remorcare; 

Roată de rezervă de dimensiune 

normală; 

Cheie de roti, trusă de chei și cric de 

suspendare autovehicul; 

Pachet legislativ obligatoriu: trusă 

medical, triunghiuri reflectorizante și 

stingător incendiu. 
 

4.4 Specificațiile tehnice și de calitate ale produsului ofertat trebuie susținute 

obligatoriu de documentații și fișe tehnice. 

 

5. TERMEN ȘI CONDIȚII DE LIVRARE 

5.1 Termenul de livrare: 3 zile de la data semnării Contractului de achiziție. 

 

 

6.  MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise în termen de 30 de zile. 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier asistent 

Rusu Andreea Nastasia 

 

 


