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Nr. 7468/20.01.2023  

 

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI 

 

ANUNȚ 

Furnizare carburanti pentru autoturismele aflate în dotarea U.A.T. Comuna Dobroești pe parcursul 

anului 2023 

 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

1.  AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI; 

2.  SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL aferent anului 2023; 

3.  VALOAREA ESTIMATĂ (maximă aferentă contractului și a unui posibil act adițional în anul bugetar 

ulterior -exclusiv TVA): 183.750,00 lei  

4. OBIECTUL CONTRACTULUI: Furnizare carburanti pentru autoturismele aflate în dotarea U.A.T. 

Comuna Dobroești pe parcursul anului 2023 

5.  COD CPV: 09100000- Combustibili; 

6. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: - ACHIZIȚIE DIRECTĂ; 

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „prețul cel mai scăzut” – cu condiția respectării cerințelor din caietul de 

sarcini. 

8. TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA/TRANSMITEREA OFERTELOR: 02.02.2023 

9. MENȚIUNI: achiziția se va realiza doar prin intermediul platformei SEAP sub condiția aprobării în 

prealabil a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023. 

 

❖ Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele: 

• Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în lei, fără TVA; 

• Oferta va cuprinde costul serviciilor mai sus menționate, se va  elabora şi prezenta astfel încât să 

furnizeze toate informaţiile necesare în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 

 

 

Compartiment Achiziții și Investiții 
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SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

Nr. înreg. 6907/13.01.2023 

                                Aprob 

                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                       CONDU VALENTIN LAURENȚIU        

 

CAIET DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de sarcini se realizează în aplicarea H.G. 395/2016 privind normele metodologice, 

conform art. 20, alin.10 care stipulează că: „Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 

specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 

fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 

necesităţii autorităţii contractante.” 

❖ Conform prevederilor legale în vigoare caietul de sarcini include ansamblul cerințelor 

pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 

pentru furnizarea serviciilor. 

❖ Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului 

de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca 

fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: 

U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI cu sediul în comuna Dobroești, Strada Cuza Vodă  nr.23, Cod 

Poștal 077085, județul Ilfov, 031.405.50.15, fax: 031.426.07.74, adresă e-mail: 

registratură@primariadobroesti.ro, achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  cod fiscal: 4283503, 

cont RO542124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentată legal  prin CONDU 

VALENTIN LAURENȚIU, în calitate de  PRIMAR. 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

Ansamblul cerințelor în vederea formulării ofertelor pentru asigurarea furnizării necesarului de 

combustibil pentru autoturismele aflate în dotarea Primăriei Comunei Dobroești. Furnizarea 

presupune livrarea de benzină și motorină pe baza de carduri electronice, cu acoperire în stații de 

livrare în toată țara. 

Coduri CPV: - 09100000-0 – furnizare combustibil mașini 

 

3. CADRUL LEGAL care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 

Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):  

➢ Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 
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concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare 

➢ Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

➢ Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

➢ O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

➢ HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 

Notă:  Această listă nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertanăților le revine responsabilitatea 

de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv 

pentru execuția contractului. 

 

4. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

Aprovizionarea periodică cu benzină și motorină a autovehiculelor din dotarea Primăriei 

Dobroești, pe baza de carduri electronice. 

Achiziționarea produselor care fac obiectul prezentei achiziții publice se va face în limita valorii 

contractului, fără însă ca achizitorul să se oblige la achiziționarea întregii cantități. 

Prin H.C.L.D nr. 9 din data de 08.02.2021, a fost aprobată cota lunară de carburant 

pentru autovehiculele aflate în dotarea U.A.T. Comuna Dobroești, după cum urmează: 

1. DACIA DUSTER – nr. de înmatriculare IF-01-PCD - cu limită maximă: 50 L/lună 

2. DACIA LOGAN– nr. de înmatriculare IF-08-PLD -cu limită maximă: 250L/lună 

3. DACIA LOGAN– nr. de înmatriculare IF-09-PLD -cu limită maximă: 250L/lună 

4. DACIA LOGAN– nr. de înmatriculare IF-39-YKX-cu limită maximă: 50L/lună 

5. DACIA LOGAN– nr. de înmatriculare IF-09-WXY -cu limită maximă: 50L/lună 

6. AUTOCAR M3 MERCEDES-BENZ– nr. de înmatriculare IF-06-YID -cu limită 

maximă: 500L/lună, ce nu se consumă se redistribuie pt lunile următoare. 

7. DACIA LOGAN BREAK– nr. de înmatriculare IF-02-WAO-cu limită maximă: 

50L/lună 

8. DACIA LOGAN– nr. de înmatriculare IF-19-WXY-cu limită maximă: 100 L/lună 

9. OPEL MOVANO– nr. de înmatriculare IF-01-PDO -cu limită maximă: 150L/lună 

10. OPEL CIBRO – nr. de înmatriculare IF-06-XNE -cu limită maximă: 150L/lună 

11. DACIA LOGAN– nr. de înmatriculare IF-06-ZBI-cu limită maximă: 100 L/lună 

12. Autoutilitară N1 marca Piaggio portere nr. de înmatriculare IF-10-PCD cu limită 

maximă: 50 litri/lună 
 

5. CERINȚE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR 
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 Carburanții livrați vor respecta normele Uniunii Europene și vor fi omologați conform 

legislației române în vigoare. Combustibilul furnizat trebuie să respecte normele europene de 

poluare, încadrându-se în coeficienții de poluare acceptați de normele europene, în vigoare. 

Metoda de procurare carburanți: Carduri personalizate 

Cardurile trebuie să conțină microcip încorporat și banda magnetică și să fie securizat prin 

cod PIN. 

Termen de livrare pentru carduri: maxim 3 zile de la data încheierii contractului de furnizare 

pentru carburanți auto. 

Program stații: Non - stop 

Ofertantul trebuie să dețină în mod obligatoriu stații de livrare carburant auto în toată țara, 

pentru a asigura alimentarea cu motorină și benzină a mijloacelor de transport auto din patrimoniul 

autorității contractante - modalitate de plată: pe bază de carduri electronice. 

- Stațiile de distribuție a carburanților să aibă la vânzare produse complementare și alți 

lubrifianți. 

- Produsele livrate să fie de calitate și să corespundă solicitării. 

Nivelul de calitate al combustibililor auto trebuie să îndeplinească condițiile de introducere 

pe piață a benzinei și a motorinei (Standardul european EN 228/iulie 2008, Standardul roman SR 

EN228/decembrie 2008 și Hotărârea Guvernului nr.928/2012).În cazul înlocuirii sau modificării 

ulterioare a acestor hotărâri cu alte hotărâri sau ordonanțe ale guvernului pe parcursul anului 2016, 

nivelul de calitate al combustibililor auto ce se vor livra la stație va trebui să fie în conformitate cu 

noile cerințe de la data intrării în vigoare a acestora.  

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate sunt de calitate foarte bună și 

respecta normele de poluare. 

- Achiziționarea produselor se va face pe bază de carduri personalizate pentru fiecare 

autovehicul din dotarea autorității contractante, pe număr de înmatriculare. Ofertantul va da 

posibilitatea beneficiarului blocării cardurilor pierdute, deteriorate sau folosite fraudulos. 

- Ofertantul se angajează să ofere cardurile fără costuri suplimentare. Cardurile vor fi 

personalizate pentru fiecare autoturism aparținând instituției, 8 autoturisme dintre care 3 sunt 

alimentate cu motorină și 5 cu benzină. 

Livrarea cardurilor se va face la sediul autorității contractante Primăria Comunei Dobroești, 

str. Cuza Vodă, nr. 23, comuna Dobroești, județ Ilfov. 

Carburantul va fi livrat la pompă, pe baza cardurilor, iar plata se va efectua în baza facturii 

emise de furnizor. Pe factură va fi evidențiat consumul fiecărui autoturism și valoarea carburantului 

consumat.  

- Furnizorul va permite achizitorului acces permanent ”on-line” gratuit, prin mijloace de 

telecomunicatie electronică parolată, la baza de date a acestuia referitoare la valoarea disponibilă 

existentă la un moment dat pe cardurile eliberate, la sortimentele și cantitățile de combustibili auto 

alimentate, la data și ora alimentării precum și la stația în care s-a făcut alimentarea autovehiculelor 

din parcul propriu. 

 

5.1 MODALITATEA DE LUCRU 

- Produsele vor fi achiziționate direct de la stațiile furnizorului. 
- Arie de acoperire: România 

 

6. OFERTA  
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Oferta va conține în mod obligatoriu denumirea achiziției și datele ofertantului, se va 

transmite autorității contractante,  prin următoarele mijloace: 

- Depunerea documentelor la registratura instituției  

Sau 

- Prin e-mail la adresele:registratura@primariadobroesti.ro; 

investitiidobroesti@gmail.com  

Documentele transmise vor avea un format clar, prin care se va descrie cât mai detaliat 

posibil serviciile ce urmează a fi prestate și costurile aferente.  

Prețul va fi exprimat în lei fără TVA. 

Criteriul de evaluare utilizat va fi “prețul cel mai scazut”.  

Precizăm faptul că cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate  ca fiind 

minimale. In aces sens, ofertele vor fi luate în considerare în măsura în care propunerile presupun 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale obligatorii din caietul de sarcini. 

*Nu se acceptă subcontractarea serviciilor.  

 

7. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZIȚIEI 

Achiziția directă, cu respectarea prevederilor art.7, alineatul (5) din Legea nr. 98 din 19 mai 

2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, se va realiza doar din 

catalogul electronic (SEAP) și va fi urmată de încheierea unui contract de prestări servicii. 

 

 

8. MODALITATEA DE PLATĂ  

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen maxim de până la 60 zile 

de la înregistrarea acesteia, pe baza următoarelor documente: factură transmisă prin intermediul ro-

e-factura și înregistrată la registratura Primăriei Comunei Dobroesti, însoțită (în funcție de situație) 

de procesul verbal de predare -primire documentație/proces verbal receptie servicii, raport de 

activitate. 
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