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        UAT STREHAIA  
         Localitatea Strehaia 
         STR REPUBLICII NR 124 
 
 
                                                  CAIET  DE  SARCINI 
 
             INTRODUCERE 
       Denumirea obiectivului de investitie : „Achizitionare si montare rampa  cu 
iluminare pe LED-uri   
       - Beneficiar : UAT STREHAIA  
 
      Prezentul caiet de sarcini sta la baza intocmirii contractului pentru obiectivul: 
Achizitionare si montare rampa  cu iluminare pe LED-uri   
 
 
      2. OBIECTUL CONTRACTULUI  
 Obiectul contractului ce urmeaza a fi   atribuit consta in achizitionare si montarea 
unei rampe  cu iluminare pe LED-uri necesara autoturismului marca Logan ,din 
dotarea Politiei Locale Strehaia . 
   
                  2.1.Obligatiile executantului: 
 

 Cerinţe asupra ofertei tehnice 
 Oferta depusă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 
 

    Cerinţe tehnice şi funcţionale 
 

  Rampa cu iluminare pe LED-uri 
           -culoare :albastru/albastru 

-structura rezistenta metalica 
-dimensiuni ergonomice specifice rampelor plate si extraplate 
-lumini de avertizare :numai fata,numai spate,total dinamic 360° CRUISE 
-dispozitiv  acustic cu putere min 100 W 
-lumini laterale  de alee 2 module ,stanga/dreapta cu actionare distincta 
-programe flash multiple,selectabilemanualsi/sau din telecomanda 
-format aerodinamic din gama plata sau extraplata 

           -sirena cu telecomanda  cu tonuri manuale sau continue cu posibilitatea de       
actionare distincta sau impreuna cu unitatile optice  

-microfon interior inclus 
-posibilitate transmitere mesaje externe (inregistrate)-optional 

         - alimentare 12 V 
         - temperaturi functionare -40°C - +50°C 
         - avize ECE,R65,ECE,R10 
         - accesorii montaj incluse  
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Produsele vor fi insotite de: 
-certificat de garantie 
-certificat de conformitate/calitate 
-certificatul de omologare/produs 

 Cerinţele tehnice şi funcţionale solicitate sunt minimale şi obligatorii. Toate 
ofertele care nu vor îndeplini aceste condiţii vor fi declarate neconforme. 

 În cazul în care un echipament va acumula, în cursul termenului de garanţie, 
30 de zile calendaristice de nefuncţionare, va fi înlocuit cu un echipament 
nou, identic. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil, înlocuirea va fi 
făcută, cu acordul beneficiarului, cu un echipament care va avea caracteristici 
cel puţin egale cu echipamentul înlocuit. Contravaloarea echipamentului 
înlocuit va fi suportată de furnizor. 

  
                  2.2.  Data de incepere a contractului 
         Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de  catre 
executant este dupa semnarea contractului de catre ambele parti. 
 
                 2.3.  Durata contractului 
          . 

Durata  de executie a lucrarilor  este de 5  zile, de la data semnarii  
contractului . 

 
               2.4. Controlul, montajului si receptia lucrarilor 
        Dupa terminarea lucrarilor de montaj, se va face receptia de functionare a 
echipamentelor prin efectuarea probelor , moment din care incepe sa curga 
termenul de garantie.  
 
                2.5. Termen de garantie 
 

     Pentru toate produsele, garanţia va fi de minim 2 ani, timp maxim de răspuns 
la sesizare - 48 de ore, timp maxim de rezolvare a sesizării - 72 de ore de la 
sesizare. 
 

                2.6  Receptia lucrarilor executate. 
         Lucrările se vor finaliza prin verificarea lucrării la faţa locului si consemnarea  
recepţiei într-un proces-verbal de recepţie la terminarea montajului. 
 
             2.7 Valoare maximă  contract   8 500 lei fara TVA 

. 
 
           2.8. DATE PRIVIND ELABORAREA ,PREZENTAREA ,DEPUNEREA SI 
EVALUAREA OFERTEI 
      
       Achiziţia lucrărilor  se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi  completările ulterioare. 
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        Responsabilitatea asigurarii nivelului de calitate conform cerintelor din 
caietul de sarcini revine in totalitate furnizorului , in conformitate cu prevederile legale. 
        Contractul va contine obligatoriu clauze cu prevederi legale de penalizare a 
neexecutarii totale sau in parte a asumarilor contractuale. 
       
           2.9 Modul de prezentare a ofertelor 
        Oferta de pret se va prezenta in plic inchis conform cerintelor caietului de sarcini. 

       Oferta financiara  totala se va detalia  
                  -valoare rampa luminoasa  
                  -cheltuieli montaj 
                   
 
             2.10 Criteriul de atribuire a contractelor 
        După parcurgerea procedurii de evaluare se va face desemnarea ofertei  

 câştigatoare în baza criteriului „ cel mai mic cost” Nu se accepta actualizarea 
valorii contractelui incheiat. 

 
             2.11 Modalitati de plata 
 
         Plata  lucrarii prestate se efectueaza in 5 zile de la data receptiei. 

 Pe parcursul derularii contractului atat corespondenta cat si documentatiile 
tehnice depuse, vor fi in limba romana. 

 
 
 
                                                                                          Intocmit, 
                                                    
                                                                                  VACARU AMELINU 


