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1. Introducere
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor
pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a
se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța
în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode
de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante
sau altele asemenea.
Ofertantul va completa în tabelul de corespondenţă caracteristicile tehnice ale produsului oferit cu
menţionarea expresă cel puţin a filei din documentaţia tehnică a producătorului pentru a proba conformitatea
ofertei cu cerinţele minimale solicitate.
În cadrul acestei proceduri, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 îndeplinește rolul de
Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.
Instituțiile competente de la care furnizorii pot obține informații privind reglementările obligatorii
referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului sunt:
-

Inspecţia Muncii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti;

-

Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului București;

-

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov;

-

Comisariatul Municipiului București, Garda Națională de Mediu.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt
capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că
aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
2. Contextul realizării acestei achiziții de produse
Prezentul caiet de sarcini este necesar Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6 ca documentaţie de
atribuire pentru achiziţia de “Autospeciale pentru poliția locală pe loturi”: 6 autospeciale electrice, 10
autospeciale benzina+GPL, o autospecială microbuz 7+1, prin licitație deschisă.
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2.1

Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6, Bucureşti, funcţionează ca instituţie publică de interes
local, fiind înfiinţată în conformitate cu prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010, ale Hotărârii
Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei
Locale şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 are atribuţii în următoarele domenii:
- asigurarea ordinii şi liniştii publice precum şi paza obiectivelor;
- circulaţia pe drumurile publice;
- disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
- protecţia mediului;
- activitatea comercială;
- evidenţa persoanelor;
- alte domenii stabilite prin lege.
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 îşi desfăşoară activitatea:
1) în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii
deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;
2) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte
administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
2.2

Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Direcția Generală de Poliție Locală sector 6, deține în parcul auto, un număr de 66 de autovehicule,
din care 4 nefuncționale și 19 care implică costuri mari de întreținere, fiind achiziționate pe parcursul anilor
2005-2012, având o vechime mai mare de 9 ani, cu rulaj doar în ciclu urban, de aceea se dorește reînnoirea
treptată prin cumpărarea de noi autospeciale, care să asigure protejarea mediului prin diminuarea efectelor
poluării aerului și sănătății populației, precum și pentru îmbunătățirea calității mediului înconjurător,
economie de combustibil și reducerea costurilor de întreținere.
3.

Descrierea produselor solicitate

3.1

Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Utilizarea autospecialelor din dotare generează costuri ridicate de întreținere și utilizare, de aceea este
necesară reînnoirea parcului auto.
.
3.2

Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor
Este necesară reînnoirea parcului auto, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice de serviciu,
pentru a desfășura activitățile menționate în fișa postului, prin repartizarea eficace și eficientă a acestora pe
zonele de competență.
3.3
Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
Autospecialele pentru poliția locală, sunt autovehicule dotate cu echipamente specifice poliției locale
conform loturilor:
- lotul I – autospecială electrică – 6 bucăți cu 2 stații duble de încărcare;
- lotul II – autospecială benzină+GPL– 10 bucăți;
- lotul III – autospecială microbuz 7+1 – 1 bucată.
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3.3.1

Produse solicitate

LOT I – Autospecială Electrică cu stație dublă de încărcare
3.3.1.1. Autospecială electrică
Cant.

U.M.

1.

6

Loc de livrare
2.

buc

3.

Sos.
Orhideelor
nr.2D
Sector 6,
București

Termen
maxim
de livrare
4.

20 de zile
de la
semnarea
contractu
lui

Durata minima
garanție

Specificații tehnice/cerințe funcționale minime
5.

- Motor/carburant : electric
- Cutie de viteze: automata
- Putere minim: 70 kw ; Baterie minim 32 kw
- Port de încărcare: standard
- Autonomie urban minim: 200 km
- Număr locuri: 5 locuri; Culoare: Alb / Bleumarin
- Sistem de stabilitate electronică a vehiculului
- Computer de bord; Airbaguri frontale și laterale
- ABS
- Aer condiționat manual/automat
- Închidere centralizată
- Geamuri electrice față
- Înălțime (minim – maxim): 1400-1600 cm
- Lățime totală cu oglinzi (minim-maxim): 1500-2000 cm
- Lungime (minim-maxim): 3700-4800 cm
- Sistem navigație
Dotate cu: Sistem de avertizare acustico-luminos cu echipare
specifică pentru Poliția Locală conform HG 1332/2010, cu
următoarele specificații:
- rampă acustico-luminoasă
- stroboscoape led specifice Poliției Locale (albastru-albastru)
- lumini de alee stanga-dreapta
- goarnă de minim 150 W cu tonuri specifice Poliției Locale
Condiții:
a. Autovehiculele vor fi noi, an de fabricație 2021, omologate în
varianta configurată cu dotările specifice autovehiculelor cu utilizare
specială, așa cum este prevăzut în specificațiile tehnice.
b. La livrare, autospecialele vor îndeplini toate condiţiile impuse de
legislaţia în vigoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile
publice.
c. Autospecialele vor fi inscripționare pe ușile laterale, capotă și
portbagaj/hayon conform prevederilor HG 1332/2010, conform
modelul primit la semnarea contractului. Colantul să fie rezistent la
radiațiile UV și spălări repetate.
d. Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante lista
unităţilor service autorizate/agreate de producător, care pot asigura
întreținerea/repararea în termenul de garanție, conform condițiilor de
garanție ale producătorului.
e. Ofertantul va prezenta intervalul de efectuare a reviziilor tehnice
și operațiile executate în cadrul acestora
f. Accesoriile și dotările specifice trebuie să fie omologate și
certificate în conformitate cu regulamentul european E.C.E. R65
Economic Commission for Europe - Inland Transport Committee World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, privind
aparatura de semnalizare luminoasă rotativă (Cat. T) și directională
(Cat. X)
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6.

-

3 ani
autovehicule

-

4 ani
acumulatori

-

2 ani sistem
avertizare

3.3.1.2. Stație dublă de încărcare rapidă
Cant.

U.M.

1.

2

Loc de livrare
2.

buc

3.

Sos.Orhideelor
nr.2D
Sector 6,
București

Termen maxim de
livrare

Specificații tehnice/cerințe funcționale minime

4.

20 de zile de la
semnarea
contractului

5.

Putere electrica: 2 x 11 kW
Tip alimentare: trifazat
Curent electric: 16 A
Frecventa: 50 Hz
Conectivitate: 2 x cablu alimentare/stație
Protectie diferentiala: Da
Montaj: stalp metalic/pe perete cu grad de protecție IP55
interior/exterior (rezistent la ploaie, zapada, temperaturi
scăzute de -300, intemperii etc)
Alimentare: 400VAC ± 10%
An de fabricație: 2021
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Durata minima
garanție
6.

2 ani

LOT II – AUTOSPECIALĂ BENZINA+GPL
3.3.1.3. Autospecială Benzina+GPL
Cant.

U.M.

1

10

Loc de livrare
2

buc

3

Sos.Orhideelor
nr.2D
Sector 6,
București

Termen
maxim de
livrare

Specificații tehnice/cerințe funcționale minime

4

20 de zile de la
semnarea
contractului
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- Motor/carburant: 999 cm3 turbo/Benzină + GPL
- Funcție mod ECO
- Cutie de viteze: manual 5+1/6+1/automat
- Putere minim: 90 cp
- Număr locuri: 5 locuri; Culoare: Alb / Bleumarin
- Sistem de stabilitate electronică a vehiculului
- Computer de bord
- Airbaguri frontale și laterale; ABS
- Aer condiționat manual sau automat
- Închidere centralizată; Geamuri electrice față
- Înălțime (minim – maxim): 1400 – 1550 cm
- Lățime cu oglinzi (minim-maxim): 1700-2015 cm
- Lungime (minim-maxim): 4000 – 4450 cm
Dotate cu: Sistem de avertizare acustico-luminos cu
echipare specifică pentru Poliția Locală conform HG
1332/2010, cu următoarele specificații:
- rampă acustico-luminoasă
- stroboscoape led specifice Poliției Locale (albastrualbastru)
- lumini de alee stanga-dreapta
- goarnă de minim 200 W cu tonuri specifice Poliției
Locale
Condiții:
a. Autospecialele vor fi noi, an de fabricație 2021,
omologate în varianta configurată cu dotările specifice
autovehiculelor cu utilizare specială, așa cum este
prevăzut în specificațiile tehnice.
b. La livrare, autospecialele vor îndeplini toate condiţiile
impuse de legislaţia în vigoare pentru admiterea în
circulaţie pe drumurile publice.
c. Autospecialele vor fi inscripționare pe ușile laterale,
capotă și portbagaj/hayon conform prevederilor HG
1332/2010, conform modelul primit la semnarea
contractului. Colantul să fie rezistent la radiațiile UV și
spălări repetate.
d. Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii
contractante lista unităţilor service autorizate/agreate de
producător, care pot asigura întreținerea/repararea în
termenul de garanție, conform condițiilor de garanție ale
producătorului.
e. Ofertantul va prezenta intervalul de efectuare a
reviziilor tehnice și operațiile executate în cadrul
acestora.
f. Accesoriile și dotările specifice trebuie să fie
omologate și certificate în conformitate cu regulamentul
european E.C.E. R65 Economic Commission for
Europe - Inland Transport Committee - World Forum
for Harmonization of Vehicle Regulations, privind
aparatura de semnalizare luminoasă rotativă (Cat. T) și
directională (Cat. X)
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Durata minima
garanție
6

- 3 ani sau
100.000 km
autovehicule

- 2 ani sistem
avertizare

LOT III – AUTOSPECIALĂ, Microbuz 7+1
3.3.1.4. Autospecială, Microbuz 7+1
Cant.

U.M.

1

Loc de livrare
2

3

Termen
maxim de
livrare

Specificații tehnice/cerințe funcționale minime

4

5

-

1

buc

Sos.
Orhideelor
nr.2D
Sector 6,
București

20 de zile de
la semnarea
contractului

Motor/carburant (minim-maxim): 1400 - 1999
cm3/Diesel(motorină)
- Funcție mod ECO
- Cutie de viteze: manuală 6+1/automată
- Putere minim(minim): 100 cp
- Număr locuri (minim): 7+1
- Culoare: Alb / Bleumarin
- Sistem de stabilitate electronică a vehiculului
- Filtru de particule
- Computer de bord
- Airbaguri frontale și laterale
- Normă poluare EURO: Euro 6
- ABS
- Usă laterală pe partea dreaptă cu deschidere culisantă
- Uși spate cu geam
- Aer condiționat manual sau automat
- Închidere centralizată
- Geamuri electrice față
- Înălțime (minim-maxim): 1900 – 2000 cm
- Lățime totală(cu retrovizoare, minim-maxim):1900-3000cm
- Lungime minim-maxim: 4700-5150 cm
Dotate cu: Sistem de avertizare acustico-luminos cu echipare
specifică pentru Poliția Locală conform HG 1332/2010, cu
următoarele specificații:
- 2 stroboscoape led (minim 3 leduri/stroboscop) montate în
grila autovehiculului
- 1 girofar led portabil
- goarnă de minim 150 W cu tonuri specifice Poliției Locale
Condiții:
a. Autospeciala va fi nouă, an de fabricație 2021, omologată în
varianta configurată cu dotările specifice autovehiculelor cu
utilizare specială, așa cum este prevăzut în specificațiile tehnice.
b. La livrare, autospeciala va îndeplini toate condiţiile impuse de
legislaţia în vigoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile
publice.
c. Ofertantul va pune la dispoziţia autorităţii contractante lista
unităţilor service autorizate/agreate de producător, care pot
asigura întreținerea/repararea în termenul de garanție, conform
condițiilor de garanție ale producătorului.
d. Ofertantul va prezenta intervalul de efectuare a reviziilor
tehnice și operațiile executate în cadrul acestora.
e. Accesoriile și dotările specifice trebuie să fie omologate și
certificate în conformitate cu regulamentul european E.C.E. R65
Economic Commission for Europe - Inland Transport Committee
- World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations,
privind aparatura de semnalizare luminoasă rotativă (Cat. T) și
directională (Cat. X)
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Durata minima
garanție
6

- 3 ani sau
100.000 km
autovehicul

- 2 ani la
sistem
avertizare

3.4

Atribuțiile și responsabilitățile Părților
Contractantul va furniza produsele solicitate de Autoritatea contractantă în conformitate cu
prevederile caietului de sarcini.
Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de
la semnarea contractului.
În cazul în care contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți
aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor contractului.
Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul,
echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin contract.
Părțile vor colabora pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele
pentru realizarea contractului.
Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea
informațiilor/documentelor puse la dispoziția contractantului în vederea îndeplinirii contractului. În acest
sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate contractului sunt însușite de către
conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele
documente.
Autoritatea contractantă se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit, la sediul acestuia
din Şos. Orhideelor nr.2d, Sector 6, Bucureşti.
Autoritatea contractantă se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de maxim
30 de zile de la data acceptării la plată a facturii, pentru fiecare livrare efectuată.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 10 zile de la
data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului.
3.5
Extensibilitate. Modernizare
3.5.1 Garanție
Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare
produs. Perioada de garanție începe de la data finalizării recepției produselor.
În perioada de garanţie furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produselor cu defecte şi
daune dacă s-au produs evenimente datorită calităţii/performanței necorespunzătoare.
Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție,
inclusiv, dar fără a se limita la:
 transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este
aplicabil);
 diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
 repararea tuturor componentelor ce fac obiectul garanției defecte sau furnizarea unor noi
componente;
 testarea pentru a asigura funcționarea corectă.
Garanția produselor se va prelungi cu perioada de imobilizare a produselor. Perioada de imobilizare
reprezintă perioada cuprinsă între data sesizării defecțiunii la furnizor și data recepției fără obiecțiuni a
produsului după reparații.
3.5.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte.
Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la sediul autorității contractante.
Livrarea autovehiculelor este acceptată dacă este însoțită de următoarele:
- Înmatriculare provizorie și omologare Registrul Auto Român, cu dotările specifice autospecialelor, așa cum
este prevăzut în specificațiile tehnice;
- Autorizație de circulație provizorie și plăcuțe cu numere provizorii valabile minim 30zile;
- Cărţi de identitate cu folie de securizare, cu mențiunea ”vehicul cu echipare specifică pentru Poliția Locală”;
- Carnete de Service;
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- Carnete de garanție;
- Manuale de utilizare traduse în limba română;
- Certificate de conformitate pentru dotările specifice: E.C.E. R65 Economic Commission for Europe Inland Transport Committee - World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, privind aparatura de
semnalizare luminoasă rotativă (Cat. T) și directională (Cat. X);
- Pachet legislativ (triunghi reflectorizant, trusă sanitară) conform art.8 din O.U.G. nr.195/2002, republicată
și actualizată, privind circulația pe drumurile publice;
- Instrucțiuni de cunoaștere și exploatare a dotărilor specifice de poliție locală.
Livrarea stațiilor duble de încărcare rapidă este acceptată dacă este însoțită de următoarele:
- Certificate de garanție;
- Manual de utilizare.
Înmatricularea provizorie a autospecialelor este în sarcina exclusivă a ofertantului.
Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Prețul produselor
achiziționate include transportul/livrarea la sediul beneficiarului, manipularea produselor pe parcursul
transportului și asigurarea produselor.
Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului
și cauzate de orice factor extern. Asigurarea produselor împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe
parcursul transportului este necesară, având în vedere că o întârziere a livrării datorată unor posibile
deteriorări survenite ar conduce către o implementare defectuoasă a contractului.
Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat
în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de
întârziere sau costuri suplimentare.
Termenul de livrare va fi exprimat în zile.
4.
Recepția produselor
a. Recepţia cantitativă şi calitativă, se va efectua la locul de livrare, de către comisia autorităţii contractante,
în prezenţa delegaţilor ofertantului, întocmindu-se un proces-verbal de recepţie a mijlocului fix.
b. În programul recepţiei autospecialelor se vor verifica aspectul exterior şi interior, funcţionarea,
îndeplinirea cerinţelor impuse prin specificaţiile tehnice din caietul de sarcini și din cartea tehnică a acestora.
c. La recepţia stațiilor duble de încărare rapidă se vor verifica montarea, autorizarea, aspectul exterior,
funcţionarea, îndeplinirea cerinţelor impuse prin specificaţiile tehnice din caietul de sarcini și documentația
tehnică a acestora.
GRAFIC LIVRARE ȘI RECEPȚIE
Nr. crt. Denumire
1.
2.
3.

Lot I – Autospeciale electrice + stații
încărcare
Lot II – Autospeciale Benzină+GPL
Lot III – Autospeciale microbuz, 7+1

Termen livrare

Termen recepție
-zile-

20 de zile de la
semnarea contractului

5

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:
a) acceptat;
b) acceptat cu observații minore, cu dreptul de remediere în termen de maxim 5 zile lucrătoare
c) refuzat, cu dreptul de a rezilia contractul.
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5.

Modalități și condiții de plată
Furnizorul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat datele de
emitere și de scadența și contul în trezorerie. Facturile vor fi trimise în original la adresa din Șos.Orhideelor,
nr.2D, Sector 6, București.
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție a
mijlocului fix, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție a mijlocului fix va însoți factura și
reprezintă elementul necesar realizării plății.
Plata se va efectua cu ordin de plată, prin trezorerie, în termen de maxim 30 de zile de la data acceptării
la plată a facturii, pentru fiecare livrare efectuată. Plăţile se vor efectua în contul deschis de ofertantul declarat
câştigător la Trezoreria Statului, conform prevederilor O.G. nr. 120/1999.
Preţul din ofertă este exprimat în lei fără TVA, incluzând toate cheltuielile şi taxele aferente. Taxa pe
valoare adăugată este explicitată separat.
Preţurile unitare contractate sunt ferme pe toate durata derulării contractului.
6.
Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în
domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile
aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin
acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii
enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.
Legislația națională privind achizițiile publice.
Legislația națională privind circulația pe drumurile publice.
7.

Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă – de
administrare efectivă a Contractului și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor
activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:
i.
ii.
iii.
iv.

Graficul de livrare acceptat de părți, așa cum este definit în Contract;
Informații despre implicarea efectiva a terților susținători cu resursele puse la dispoziție;
Comunicările între Contractant și terț(i) susținător(i) cu privire la existenta sau inexistenta
dificultăților în implementarea Contractului;
Poziția terțului susținător în legătură cu informațiile comunicate.

Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului,
Autoritatea/entitatea contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și
obținerea beneficiilor documentate în Strategia de Contractare. De aceea, managementul Contractului trebuie
planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziție, la momentul elaborării Caietului de sarcini și a
Contractului.
Cu luarea în considerare a volumului activităților în Contract, complexitatea Contractului, autoritatea
contractantă va realiza managementul/gestionarea contractului prin:
i.

ii.

Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea contractantă, din perspectiva managementului
și administrării acesteia: părțile semnatare ale contractului vor delega cel puțin o persoană pentru
implementarea activităților prevăzute în contract pentru a asigura un cadru optim pentru gestionarea
relației dintre părți.
Raportarea în cadrul Contractului: comunicările între părți se vor realiza în limba română, în scris, la
adresele menționate în contract;
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iii.

iv.

v.

Acceptarea produselor în cadrul Contractului: se va realiza conform prevederilor subcapitolului
3.5.2Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului și a capitolului 4
Recepția produselor din prezentul caiet de sarcini;
Monitorizarea performanței pe perioada derulării Contractului: se va realiza prin monitorizarea
îndeplinirii sarcinilor din documentația de atribuire asumate prin oferta sa de către operatorul
economic declarat câștigător;
Evaluarea performanței Contractantului la finalul Contractului: se va realiza prin stabilirea gradului
de îndeplinire a sarcinilor care decurg din prezentul caiet de sarcini în baza procesului verbal de
recepție cantitativă conform prevederilor capitolului 4 Recepția produselor.

Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea în care
Contractantul trebuie să furnizeze produsele și să realizeze operațiunile cu titlu accesoriu și să obțină
rezultatele așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până
la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptarea finală sau parțială) conform
planificării și cerințelor.
Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă verifică dacă toate activitățile planificate
au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate

Director Executiv
ALEXANDRU DUMITRANA

Nume şi prenume
Verificat: Gheorghe Avram Marius

Director Executiv
DANIELA GHENEA

Funcţia
Șef Serviciu STOL

Verificat: Cârlan Adrian

Șef Serviciu APUCAP

Întocmit: Dumitru Oana

Consilier AP
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Semnătura
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