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SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice,
în acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse
care nu răspund caracteristicilor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini atrage descalificarea
ofertantului.,
Prin/prezenta documentaţie de atribuire, Universitatea “Ştefan .cdl Mare” Suceava
invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de carburanţi pe bază
de card, îh conformitate cu ceririţele incluse în prezentul document. /
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a} Lista cu specificaţiile cantitative si tehnice minime obligatorii solicitate:
C a rb u ra n t pe bază de card:
a) Benzina fără plumb - cantitate: 6.230 litri
b) Motorina ^ cantitate: 18.740 litri
/
Total carburant: 24.970 litri
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Număr de cârduri: 15 (12 cârduri pentru autoturismele beneficiarului, 1 card pentru
nevoi curente ce poate i i folosit pentru ambele tipuriJde carburant, 1 card pentru nevoi
curente ce poate fi folosit pentru'inrtip~de'l5ar6iirant şi 1 card de rezervă). Cârdurile
trebuie să conţină microcip încorporat şi banda magnetică şi să fie securizat prin cod
PIN.
n
Carburantul va fi livrat la pompă,-pejîaza cârdurilor, iar piaţa se va efectua în baza
facturii emise de ii
furnizor. Pe fâctură vă fLevidenţiat consumul fiecănii autoturism şi valoarea
carburantului consumat. Factura fiscală va fi emisă la sfârşitul fîedăreijluni.
t?—
— i va
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Furnizorul
acces permanent “on-line” grj
gratuit, prin mijloace
de date a acestuia
referitoare 1la valoarea
de telecomunicaţie electronică parolâtă, la
1 baza
1
^
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disponibilă existentă la un moment dat pe cârdurile eliberate, la sortimentele şi
cantităţile de combustibili auto alimentate, la data şi ora alimentării precum şi la staţia
în care s-a făcut alimentarea autovehiculelor din parcul propriu.
Toate costurile generate de emiterea cârdurilor şi gestionarea lor, vor fi suportate de
furnizor.
Cârdurile vor fi emise pentru fiecare autovehicul din proprietatea parcului auto al
beneficiarului, personalizate cu datele de identificare ale instituţiei, numărul de înmatriculare
şi tipul de carburant alimentat (2 autoturisme alimentate cu benzină şi 8 autoturisme
alimentate cu motorina) + 2 card universal şi 1 card de rezervă.
Furnizorul va prezenta autorităţii contractante lista staţiilor de distribuţie carburant,
unde se poate efectua plata cu cârdul de pe intreg teritoriul ţarii, inclusiv toate datele de
identificare (program, adresa, nr. de telefon).
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Emiterea cârdurilor se va face gratuit într-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului de către ambele părţi.
Orice schimbare de card din iniţiativa beneficiarului, înainte de expirarea termenului
de valabilitate, sau suplimentare a numărului de cârduri în cazul achiziţionării de noi
autovehicule, va fi efectuată gratuit
Furnizorul va gestiona lista cârdurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să
blocheze/deblocheze utilizarea acestora imediat ce va fi înştiinţat în scris de către achizitor.
La solicitarea achizitorului, furnizorul va anula şi va asigura înlocuirea gratuită a cârdului
deteriorat sau pierdut în termen de 14 zile de la înştiinţarea achizitorului. In cazul efectuării
unor operaţiuni frauduloase sau pentru evitarea acestora, furnizorul poate suspenda utilizarea
unui card cu înştiinţarea achizitorului.
In vederea urmăririi stricte a consumurilor de carburanţi, furnizorul va da
posibilitatea blocării cârdurilor pierdute, deteriorate sau folosite fraudulos. In cazurile
de fraudă, furnizorul îşi va lua propriile măsuri, fară a afecta calitatea şi operativitatea
normală a operaţiunilor.
La solicitarea autorităţii contractante furnizorul va pune la dispoziţie înregistrările
video cu alimentările fiecărui autovehicul din parcul auto al beneficiarului, pentru cazurile de
fraudă.
Achizitorul va putea solicita gratuit, pe durata contractului, modificarea numărului
de cârduri emise, precum şi valoarea unitară lunară pentru fiecare card in parte, în baza
căruia se achiziţionează carburanţi auto 111 conformitate cu necesităţile acestuia;
Furnizorul va păstra confidenţialitatea informaţiilor furnizate de achizitor pentru
emiterea cârdurilor, precum şi a celor privind tranzacţiile efectuate cu acestea şi stocate în
sistemul informatic.
Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului instrucţiuni de folosire a cârdului.
Pe bonul nefiscal, eliberat după fiecare alimentare, trebuie să apară km la bord ai
autovehiculului.

SPECIFICAŢII TEHNICE
(

1. SPECIFICA ŢIE TEHNICĂ pentru benzină fă ră plumb
Caracteristică, UM
Masa volumică (la 15UC), lcg/nr*
Cifra octanică Research (COR), min.
Cifra octanică Motor (COM), min.
Conţinut de plumb, mg/l, max.
Conţinut de benzen, % (v/v), max.
Concentraţia sulfului, mg/kg de la 01.01.2009,max
Distilare :
Evaporat la 70° C( E70), % (v/v)
Vara
Iama
Evaporat la 100° C( E l 00), % (v/v)
Evaporat la 150° C( E150), % (v/v), min.
Punct final de fierbere C, max.
Reziduu de distilare % (v/v), max.
Indice de volatilitate, VLI=(10VP+7E70), max.
vara

Valoare
720 - 775
95
85
5
1,00
10

20-48
22-50
46-71
75
210
2

iama
tranzitie
Coroziune pe lama de Cu (3 h la 50 UC), max
Conţinut de gume, mg/l 00 ml, max.
Stabilitate la oxidare, minute
Aspect
Presiune de vapori, VP, Kpa
vara
iama

1150
C lasa 1
5
360
Limpede şi transparent
4 5 ,0 - 6 0 ,0
6 0 ,0 -9 0 ,0

2. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru motorină EURO 5
Caracteristica, UM
(

(

Indice cetanic, min.
Cifra cetanică, min.
Densitate la 15u C, kg/mJ
Conţinut de sulf, mg/kg. max.
Punct de inflamabilitate,u C,
Conţinut de cenuşă. % (m/m), max.
Distilare:
Distilare Ia 250° C. % (v/v), max.
Distilare la 350° C,% (v/v), min.
Distilare la 95%, °C, max.
Reziduu de carbon, % (m/m), max.
Conţinut de apă, (mg/kg), max.
Coroziune pe lama de Cu (3 h la 50 grade C)
Contaminare totală, mg/kg, max.
Stabilitate la oxidare, g/mJ, max.
Capacitate de lubrifiere, diametrul corectat al petei de uzură (wsd
1,4) la 60° C, jum, max.
Vîscozitate la 40u C, mm2/s
Temperatura limită de filtrabilitate, UC, max.
Vara
Iarna,max
Tranzitie
Hidrocarburi aromatice policiclice,% m/m, max.
Conductivitate electrica, pS/m,min

Valoare
46,0
51,0
820-845
10
>55
0.01
<65
85
360
0,30
200
Clasa 1
24
25
460
2,00-4,50
Clase
A B C D
E
F
+5 0 - 5 - 1 0 -15-20
Clasa F -20
Clasa E -15
11
50

Nivelul de calitate al combustibililor auto trebuie să îndeplinească condiţiile de
introducere pe piaţă a benzinei şi a motorinei conform Hotărârii Guvernului nr. 689/2004, cu
toate completările şi modificările ulterioare. In cazul înlocuirii sau modificării ulterioare a
acestor hotărâri cu alte hotărâri sau ordonanţe ale Guvernului, pana la finalizarea contractului,
nivelul de calitate al combustibililor auto ce se vor livra la staţie va trebui să fie în
conformitate cu noile cerinţe de la data intrării în vigoare a acestora.
Carburanţii livraţi vor respecta normele Uniunii Europene şi vor fi omologaţi conform
legislaţiei române în vigoare. Combustibilul furnizat trebuie să respecte normele
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europene de poluare, încadrându-se în coeficienţii de poluare acceptaţi de normele
EURO 5.
Recepţia produselor
Recepţia cantitativă a produselor achiziţionate pe baza cârdului se v a face conform
bonului nefiscal emis după fiecare alimentare.
Factura va fi emisă lunar şi va fi însoţită de un raport centralizator, prezentat pe suport
de hârtie şi suport electronic, privind alimentările de carburant, pentru fiecare card. Factura
emisă trebuie să aibă anexate extrasele de card cu situaţia detaliată a achiziţiilor de
combustibil efectuate pe fiecare card în oparte, cu informaţii referitoare la dta şi ora achiziţiei,
cantitatea alimentată şi valoarea achiziţiei.
Ofertantul trebuie să aibă. pe întreg teritoriul României, o reţea de distribuţie care să
permită alimentarea pe baza cârdurilor de credit a tuturor sortimentelor de combustibili auto
solicitate.
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bV Condiţiile si termenele de livrare
/
\
^Contractul se încheie laMjniversitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Biroul Achiziţii, din
str. Universităţii, nr. 13 (Corp F)vşi se va derula înţepând cu data semnării acestuia timp de un
an de zile calendaristic.
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Carburantul va fi livrat la pompă, pe baza cârdurilor, iar plata se va efectua în baza
facturii emise de furnizor.

c) Criteriul de atribuire
\
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- criteriul de atribuire al contractului de furrjizâre este: ”pijetul cel mai scăzut’
pentru întreaga ofertă.
Valoarea ofertei se obţine cu formula:
V ofertă ” ( 6 .2 3 0 litri1x -P i) + ( l B.740 litri x P2)

Unde; PI = preţ de livrare cu amănuntul benzină fară_pl_umb la pompă, cu 3 zile
înainte de data limită Ide depunere a ofertejjCfârăJVÂ)
| P2j = preţ de lhjrare cti amănuntiil motorină la pompă, cu 3 zile înainte de
data limită de depunere a ofertei (ikra TVA) ^
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d) DiverSe \
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Se va proceda
,
la-descalificarea-ofertelor
_______ ___ ______ şi în cazurile când ofertanţii vor preda
documente clarificatoâre care-vor modifica ofeftele tehniGe-şffinanciare iniţiale.
Punctul de vedere al autorităţii contractante in cazul unor eventuale contestaţii va fi
formulat de Oficiului juridic al Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava.
.......y

i•

'

i

/

Pentru orice lămurire suplimentară vă rugăm să ne contactaţi la adresa Universitatea
„Ştefan cel Mare” Suceava sau numărul de telefon 0230/216147 int,422 sau la fax 0330/103
703.
ŞEF SERVICIU ACHIZIŢIIPUBLICE,
jr. Eugenia MUNTEdtNU
ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Erica FEDEREAC

