Nr.

CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE
„INCHIRIERE MASINA”
TIGER SECURITY SERVICES S.A.
Sursa de finanţare: bugetul proiectului ”Fereastra catre un viitor
mai bun pe piata muncii” Cod proiect: 121709.
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1. Informatii generale
1.1 Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru incheierea contractului şi
constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora operatorii economici
işi vor elabora oferta.
Cerinţele specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe
minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.
1.2 Date generale
Titlul proiectului : ”Fereastra catre un viitor mai bun pe piata muncii”
Cod proiect: 121709
Sursa de finanţare: Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operational Capital Uman 2014-2020
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezinta achiziția de inchiriere masina in cadrul proiectului
”Fereastra catre un viitor mai bun pe piata muncii” Cod proiect: 121709, în
conformitate clauzele contractului de finanțare.
3.SPECIFICAȚII TEHNICE:
Inchiriere autovehicule cu urmatoarele caracteristici
Specificații tehnice solicitate
Specificații tehnice indeplinite
Autoturism cu 5 locuri, 4 uși
Putere motor: minim 70 cp – maxim 160 cp
Capacitate cilindrică: minim 1200 cm3 –
maxim 2000 cm3
Carburant: benzină sau motorină
An fabricație: minim 2010
ABS
Sistem climatizare
Airbag-uri frontale șofer și pasager
Centuri de siguranță, cu semnal de avertizare
pentru necuplarea lor
Volum portbagaj minim 350 l
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Nota: Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu
special, o marca de fabrica sau comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt
mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs/serviciu si nu au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiunea de “sau echivalent”.
Furnizorul va nominaliza o persoana de contact care pe toata perioada proiectului va tine
legatura cu Beneficiarul.
4.Valoarea estimata totală 80.032 lei fără TVA după cum urmează:
5.CONDIŢII DE PLATĂ
Plata către furnizorul de servicii se va face în maxim 30 zile de la receptionarea facturii.
6.CRITERIUL DE EVALUARE:
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie: oferta cu preţul cel mai scăzut.
Întocmit:

Secretara

Florentina Gogoana
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