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CAIET DE SARCINI 
 

    Furnizare autogreder 
   în cadrul proiectului de investiții 

„Achiziţie autogreder în comuna Trifeşti , judeţul Neamţ” 
 

 

I. Informatii generale privind autoritatea contractantă 
Autoritatea contractantă este COMUNA  TRIFESTI  din judetul NEAMT, Cod postal 
617475,  România.  Date de contact:: Primar -  DUMINICĂ VASILE OCTAVIAN  Tel: 
0233 745547,  Fax:  0233 745547,  Mobil:  0730112629,  email: 
primariatrifesti.nt@gmail.com 

În realizarea atribuţiilor  sale prevazute  la art.. 38   din Legea  nr.  215/2001 a 
administratiei   publice locale cu modificările ş i completările  ulterioare, Comuna Trifesti  
organizeaza  procedura  de atribuire a  contractului de achiziţie publică în condiţiile prevăzute 
de  O..U.G.    nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie  publica,  a contractelor 
de concesiune de lucrări  publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicată în M. Of. 
Partea I nr. 418/15.05.2006,  ale H.G. nr. 925/19.04.2006  pentru aprobarea   normelor   de  
aplicare a  prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din O.U.G. nr. 
34/19.04.2006  publicata in M. Of. Partea I nr. 625/20.07.2006 si a celor prevazute  în prezenta  
documentaţie  de atribuire. 

II. Sursa  de finanţare  a contractului 
PNDR, FEADR, masura  41322 ,,Renovarea,  dezvoltarea  satelor.  îmbunătăţirea  serviciilor  
de bază pentru  economia şi populaţia  rurală s i  punerea  în valoare  a mostenirii  rurale". 

III. Procedura   aplicata  pentr u achizitie : 

 Cerere de oferta 

IV.  Obiectul   contractului  de achizitie  

 Furnizare autogreder în cadrul proiectului de investiții „Achiziţie autogreder în 
comuna Trifeşti , judeţul Neamţ” 

V. Condiţii  generale 

Caietul de sarcini face  parte  integrantă  din  documentaţia de  atribuire  s i  constituie  
ansamblul cerintelor  pe   baza cărora  se elaborează  propunerea  tehnică.   Propunerea tehnică 
se întocmeste  astfel încât  procesul  de evaluare  şi  informaţiile  cuprinse în  aceasta  să  
permită   identificarea  facilă   a corespondenţei cu specificaţiile  tehnice minime din caietul 
de sarcini. 

Ofertantul va  elabora  propunerea  tehnică  astfel  încât  aceasta  să  respecte  î n 
totalitate cerintele prevăzute  în caietul de sarcini. În acest scop,  propunerea  tehnicăa va 
conţine un comentariu,  articol  cu articol,  a specificaţiilor  tehnice conţinute în caietul de 
sarcini,  prin   care să demonstreze  corespondenţa propunerii  tehnice cu specificaţiile  
respective. 
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Specificatiile  tehnice definesc  după caz,  caracteristicile  referitoare  la nivelul 
calitativ,  tehnic  şi de  performanţă,  siguranţa   în  exploatare,  dimensiuni,  precum   şi   
sisteme  de  asigurare   a  calităţii, terminologie,  simboluri,  teste  ş i  metode  de  testare,  
condiţiile  pentru  certificarea   conformităţii cu standardele  relevante  sau altele asemenea ş i 
sunt obligatorii pentru orice ofertant. 

Ofertantul  în calitatea  sa de producător, reprezentant legal  al producătorului  sau 
persoană  care introduce pe piaţa,  răspunde  de conformitatea  produsului cu legislaţia UE ş i 
naţională şi trebuie  să fie în posesia  tuturor  documentelor  originale  care  însotesc  
produsul,   inclusiv  Cartea  Tehnica  şi/sau Manualul   de  operare,  Catalog  producător,   etc.,   
documente  care  descriu în detaliu  componenţa şi specificaţiile  tehnice,  care  trebuie  să  fie  
în  limba  română  (tipărite  de  producător direct  î n  limba română,  sau tipărite î n limba 
străină ş i însoţite de traducere  în limba română). 

Cerintele impuse  în  caietul   de  sarcini   sunt  minimale   ş i   e l i m in a t o r i i pentru   
toţi   ofertanţii: neîndeplinirea  uneia dintre cerintele caietului de sarcini atrage respingerea 
ofertei prin declararea  ei ca neconformă în conformitate cu prevederile  art. 36  alin..(2), lit. a 
din H.G.  nr. 925/19.04.2006, cu toate modificările  ş i completările  ulterioare. 

VI. Caracteristici tehnice autogreder 
 

 motor diesel, putere: 110 - 140 KW; 
 

 6 viteze în față, 3 viteze în spate; 
 

 două axe motoare spate și o axă viratoare față (6x4); 
 

 sistem de frânare hidraulic; 
 

 sistem de aer condiționat; 
 

 înălțime de ridicare: minimum 400 mm; 
 

 dimensiuni lățime x înălțime: minimum 3700 x 600 mm; 
 

 unghi de rotire în plan orizontal: 360 grade; 
 

 unghi de rotire în plan vertical: 90 grade; 
 

 greutate standard:  11.000-15.500 kg; 
 

 lama frontala si scarificator. 
  
Norme CE: 
Se va prezenta obligatoriu Certificatul de omologare CE al utilajului (inclusiv motor), eliberat de 
un organism independent autorizat, care să ateste inclusiv Norma de poluare care se va încadra în 
normativele legale în vigoare (minim Tier 3/Stage 3A). 
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Garanţie 
Autogrederul trebuie  livrat cu garanţie 24 luni sau 1500 ore funcţionare de la livrare. 
Se asigură intervenţia cu atelier mobil la sediul beneficiarului. 
Se asigura piese de schimb şi service (asistenţă tehnică) în perioada de garanţie şi contra-cost în 
post garanţie pe o perioadă de 10 ani.  
Livrarea utilajului la beneficiar, punerea în funcţiune, instruirea personalului deservent, cartea 
tehnică şi catalogul de piese de schimb se va asigura de către ofertant şi sunt incluse în ofertă. 
Instalaţia  electrică: Lumini de lucru,  de   deplasare    ş i   lămpi    de   semnalizare     
conform    standardelor internaţionale,  pentru deplasarea pe drumurile publice. 
Cerintele din Caietul  de  sarcini  referitoare  la caracteristicile   si de p ro ve n ie n ţa   utilajelor  
sunt  obligatorii ş i eliminatorii. Orice ofertă care nu întruneste aceste cerinte va fi 
consider·ată neconformă  şi nu va f i   luată în considerare. 
 
VII.  Conditii  de Iivrare 
Utilajul  trebuie  sa fie nou ş i nefolosit, şi să fi fost fabricat cu cel mult 12 luni înaintea 
momentului la  care va avea l o c   livrarea. 
Utilajul  va fi livrat la sediul autorităţii  contractante  din comuna   Trifesti, judetul  Neamt,  
fără costuri suplimentare  în sarcina achizitorului. 
Utilajul  livrat va  fi  î n s o ţ i t   de certificate  de calitate,  declaraţie   de conformitate,   
cartea  tehnică  a utilajului  şi/sau manual de operare/întreţinere  în limba română. 
Utilajul  se va livra  cu atestat tehnic 
În momentul  în care utilajul va fi pus în funcţiune,  se va oferi asistenţă t ehnică. După 
punerea  în funcţiune se vor face teste ş i constatări în ceea ce priveste funcţionarea  utilajului si 
caracteristicile  tehnice cerute de achizitor.  
 


