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CERC 2017 - 113 /04.2017 

Aprobat 

DIRECTOR 

Claudiu DRAGOMIR 

                                            

CAIET DE SARCINI 

pentru achiziția publică a unui Pachet de produse ”Mașină de tuns iarba” format din mașină de tuns iarba 

cu acumulatori și acumulatori de rezervă, 

COD CPV- 16311000-8 

1. Obiectul:  

Obiectul Caietului de sarcini îl constituie achiziționarea prin cumpărare directă a pachetului de produse: ”Mașină de tuns 

iarbă”, cod CPV 16311000-8, format din mașină de tuns iarba cu acumulatori și acumulatori de rezervă (în funcție de 

câți folosește mașina). Ofertantul va trebui să prezinte ofertă pentru toate produsele solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, 

pentru ca oferta să fie considerată admisibilă. Cerințele din Caietul de sarcini reprezintă condițiile obligatorii pe baza cărora 

operatorii specializați prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului de achiziție. Pentru încheierea Contractului se 

va prezenta de către firma câştigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art. 59, art.60, art. 164, art.165 și art. 167  din 

Legea  nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. 

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă: 

Ioan BONTILĂ 

Maria CHIRIȚĂ 

Florea DORCEA 

Claudiu DRAGOMIR 

Dorin PĂTRUȚI  

 

2. Durata contractului 

Durata contractului și termenul de livrare este de 7 zile lucrătoare de la data semnării lui de către ambele părţi contractante.  

Nerespectarea termenului de livrare va atrage rezilierea contractului.   

 

3. Cerinte specifice: operatorul economic se obligă să furnizeze produsele și documentele ce însoțesc produsele, la sediul 

autorităţii contractante : Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive-CERC, str. Paul 

Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, în termenul prevăzut, toate cheltuielile privind transportul şi livrarea acestora 

fiind suportate de către operator. 

 

Nr. 

crt. PRODUS UM Cantitate Cod CPV 

1 Mașină de tuns iarba cu acumulatori buc 1 
16311000-8 

2 
Set acumulatori de rezervă ((în funcție de câți 

folosește mașina) buc 1 
16311000-8 
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Caracteristici mașină de tuns iarba:  

 

- sa funcționeze cu acumulator/i  

- acumulatorul/rii să fie inclus/i în kitul de livrare al mașinii,  

- să aibe încărcător/posibilitatea de încărcare pentru aceștia,  

- să aibe manual de utilizare, garanție.  

- utilajul trebuie să fie "ready to use" - gata de folosire, cu toate subansamblele sau alte piese necesare incluse la livrare (lame     

de tăiere, chei de schimbat lamele, acumulatori, încărcător, orice altă piesă necesară utilizării),  

- cuțit de tăiat iarba inclus în kitul de livrare 

- să aibe sac de colectare 

- lățime/diametru de tăiere - minim 38 cm 

- înălțime de tăiere -  maxim 80 mm 

- reglarea înălțimii - minim 2 trepte 

 

Caracteristici set acumulatori: 

 

- să fie identici sau cu amperaj mai mare față de acumulatorii incluși în kitul de livrare al mașinii de tuns iarbă, 

- numărul de acumulatori să fie minimul necesar utilizării mașinii de tuns iarbă, conform specificațiilor pentru utilizarea 

corespunzătoare (dacă mașina folosește un acumulator, achiziționăm un acumulator de rezervă; dacă folosește 2 acumulatori, 

achiziționăm un set de 2 acumulatori etc.). 

 

 

4. Recepția cantitativă si calitativă a produselor/serviciilor 

Recepția calitativă și cantitativă se va face pe bază de proces verbal de recepție. 

 

5. Cerinţe asupra ofertei 

Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA , pentru produsele solicitate prin caietul de sarcini. 

 

 

          

          Întocmit, 

          Responsabil Administrativ- I.T. 

          Florea DORCEA 
 


