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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea
contractului de furnizare produse şi constituie ansamblul cerinţelor care stau la baza
elaborării ofertei, de către ofertanți. Caietul de sarcini conţine caracteristici tehnice, care
vor fi considerate ca fiind minimale.
Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate oferte
neconforme şi vor fi respinse.
Autoritatea contractantă: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI, cu sediul in
mun.Ploiești, str.Milcov nr.1, jud.Prahova, cod postal 100055, având cod fiscal 14742948,
cont RO30 TREZ 24G6 7050 1200 105X deschis la Trezoreria Ploiești, telefon/fax 0244
574699, e-mail: office@csmploiesti.ro, reprezentat legal prin director Stefan GROZEA, în
calitate de achizitor
1. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE:
Aprovizionarea periodică cu carburant a autovehicolelor din dotarea Clubului Sportiv
Municipal Ploiești, din staţii de comercializare a carburanţilor CPV 09130000 - 9, după
cum urmează:
- benzină fără plumb: max. 140 litri/ luna x 6 luni;
- motorina: max. 1.645 litri/ luna x 6 luni.
2. CERINȚE PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSULUI ȘI
CRITERII TEHNICE:
Produsele care fac obiectul prezentului contract vor respecta legislaţia şi standardele
europene privind comercializarea carburanţilor în staţii autorizate.
Ofertantul trebuie să posede staţii proprii în localităţile de reşedinţă de judeţ și cel puțin
3 stații în municipiul Ploiești, dotate cu sisteme de alimentare pe bază de card, datorită
specificului activităţii Clubului Sportiv Municipal Ploiești, ce implică funcţionare
permanentă.
Alimentările la staţiile furnizorului se vor face prin intermediul sistemului de carduri
electronice emise pentru fiecare autovehicol/utilaj/echipament/utilizator.
3. VALOAREA ACHIZITIEI PUBLICE:
Valoarea contractului de achiziţie este cea corespunzătoare cantităţilor precizate la
punctul 1.
Achiziţionarea produselor care fac obiectul prezentei achiziţii publice se va face fără a
depăşi limita maximă a întregii cantităţi indicate în contract, corespunzător nevoilor reale
ale achizitorului, care reies din desfăşurarea activităţilor specifice, nefiind obligat să
achiziţioneze întreaga cantitate de combustibil.
4. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI:
Contractul se va derula începând cu data semnării lui şi se încheie de drept la
31.12.2020 cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional în conformitate cu art. 6. alin
(3) din H.G. nr. 925/2006.
5. MODALITĂȚI DE FURNIZARE A PRODUSELOR:
Produsul va fi livrat direct de la staţiile furnizorului, pe baza card-ului emis de furnizor
pentru fiecare autovehicul, utilaj sau echipament din dotarea beneficiarului, astfel încât la
fiecare alimentare se va verifica corespondenţa între numărul de circulaţie al
autovehicolului înscris pe card/baza sportiva şi numărul real al autoturismului pentru care
face alimentarea, si se va elibera de staţie la fiecare alimentare, bon fiscal ce va fi dat
delegatului beneficiarului;
Card-urile de credit carburant auto vor avea inscripţionate pe ele numărul de
înmatriculare ale mijloacelor auto proprii Clubului Sportiv Municipal Ploiești şi vor fi emise
de către ofertant gratuit pe baza listei înaintate de către beneficiar.
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Furnizorul trebuie să aibă posibilitatea de a oferi beneficiarului situaţia operaţiunilor
efectuate de fiecare card în parte (nr. de înmatriculare, data şi ora operaţiunii, cantitate, tip
de carburant, preţ, staţie de alimentare, numărul de bon fiscal).Aceste informaţii vor fi
anexate la fiecare factură;
Furnizorul trebuie să aibă posibilitatea introducerii restricţiei pe card a tipului de
carburant cantitativ şi valoric;
Utilizarea card-urilor de alimentare să poată fi realizată pe tot teritoriul României.
6. CONDIȚII ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ:
Preţul din oferta va fi exprimat în lei fără TVA.
Preţul ofertat se va actualiza în funcţie de evoluţia preţurilor petroliere conform
legislaţiei în vigoare;
Livrarea carburantului pe bază de card de credit:
- la expirarea fiecărei luni se va emite factura fiscală pentru cantităţile de
carburant livrate în cursul lunii precedente cu cantitatea totală de carburant livrată. Factura
va fi însoţită de fişele limită de consum a alimentării cu produse, pe fiecare autovehicol în
parte (fişa va cuprinde datele principale ale fiecărei livrări: dată, nr. de
înmatriculare,cantitatea livrată, preţul unitar, valoarea livrării, numărul bonului fiscal)
- plata facturii se va face în lei prin ordin de plată în termen de maxim 30 zile
de la facturare prin Trezoreria Municipiului Ploiești, în contul furnizorului deschis la
Trezoreria din localitatea de reşedinţă a acestuia.
Criteriul avut în vedere pentru evaluarea ofertelor este „ preţul cel mai scăzut” .
Preţul cel mai scăzut reprezintă ceea mai mică valoare a ofertei pentru achiziţia cantităţilor
maxime şi sortimentelor de carburanţi auto menţionate în caietul de sarcini, la care se
adaugă discountul oferit.

Intocmit,
Inspector de specialitate,
Marian ANGHEL
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LISTA CU AUTOVEHICOLELE, UTILAJELE, ECHIPAMENTELE CE VOR FI
ALIMENTATE PE BAZA DE CARD

Nr.
Crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Autovehicol, utilaj,
echipament
Ford Connect
Dacia Logan MCV
Dacia Logan
Autocar BMC
Tractor Giraudo R60
Tractor Holland T7200
Renault Trafic
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
Generator1 bucata
Generator 1 bucata
Generator 1 bucata
Tractor Husqvarna
Masina tuns iarba
Trimmer 3 bucati
Trimmer 1 bucata
Freza de zapada
Freza de zapada
Freza de zapada
Atomizor Ruris

Numar inmatriculare

Carburant

Litrii/luna

PH18KYP
PH10HDW
PH13AZH
PH34PMP
Hipodrom
Hipodrom
PH48CSM
PH88CSM
PH62CSM
Hipodrom
Olimpia
Stadion
Stadion
Stadion
Hipodrom
Stadion
Hipodrom
Stadion
Olimpia
Hipodrom

Motorina
Motorina
Benzina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Motorina
Benzina
Motorina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Benzina
Total benzina
Total motorina

80
60
40
500
200
140
80
250
250
20
20
20
60
25
20
10
15l / 6 luni
15l / 6 luni
15l / 6 luni
15l / 6 luni
140 litri/luna
1.645 litri/luna
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OPERATOR ECONOMIC
_______________________________
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTA

Subscrisa ___________________________________(denumirea ofertantului), cu
sediul

in

________________________________________________(adresa

ofertantului), avand cod fiscal _______________, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr.J____/______/__________,ne oferim, ca in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia de atribuire, sa furnizam: „Carburant auto: motorina euro diesel
5 si benzina fara plumb pentru autovehicole, utilaje si echipamente pe baza de card, la un
pret de _____________________________________ lei/litru (suma in litere si in cifre), la
care se adauga TVA in valoare de _____________________ lei (suma in litere si in cifre);

Ne angajam ca, in cazul oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsul conform specifiicatiilor cuprinse in documentatia de atribuire;

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile de la
data transmiterii ofertei si ea va ramane obligatorie pentru noi, si poate fi acceptata oricand
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data: ___________

_________________________
(nume, prenume si semnatura)

In calitate de ________________________ legal autorizat sa semnez oferta pentru si in
numele _____________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

6

OPERATOR ECONOMIC
_______________________________
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Carburant auto: motorina euro diesel 5 si benzina fara plumb pentru
autovehicole, utilaje si echipamente pe baza de card,

Nr.

Denumire produs

Pret

Crt.

exprimat

lei/litru fara TVA

1.

Motorina euro diesel 5

2.

Benzina fara plumb

in Pret exprimat in lei
fara TVA/ ____ litrii

Data: ___________

_________________________
(nume, prenume si semnatura)
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