Nr.1568 din 17.12.2020
Anunț de publicitate
Achiziție produse - ”Microbuz, 8+1 locuri”.
Federația Română de Natație și Pentatlon Modern solicită prezentarea de oferte, în vederea
achiziționării unui autovehicul de tip ”Microbuz, 8+1 locuri”, cu specificațiile tehnice și comerciale
stabilite mai jos.
Invităm toți operatorii economici ale căror produse comercializate îndeplinesc cerințele solicitate prin
acest ”Anunț de publicitate”, interesați de depunerea de oferte, să transmită la sediul Federației
Române de Natație și Pentatlon Modern, din strada maior Coravu Ion nr.34-36, sector 2, București,
ofertă pentru achiziția de produse „Microbuz 8 + 1 locuri”, cu respectarea următoarelor condiții :
Denumire contract: Achiziție autovehicul - „Microbuz 8 + 1 locuri”.
Coduri CPV : 34114400-3 Microbuze.
Valoarea estimată a contractului: maximum 135.000,00 lei, exclusiv T.V.A.
Moneda în care se va transmite oferta de preț: lei.
Descriere contract: achiziție „Microbuz 8 + 1 locuri”, conform următoarelor specificații tehnice :
A. Specificații tehnice motorizare :
• Motorizare: diesel, minimum Euro 6;
• Capacitate cilindrică maximum: 1800 cmc;
• Cuplu max.: 270Nm/0
• Emisii CO2: maximum 175g/km;
• Putere: maximum: 75 KW;
• Funcție start/stop ECO;
• Transmisie manuală cu 6 trepte;
• Sistem control emisii SCR;
• Filtru de motorină cu separator de apă.
B. Specificații tehnice echipare caroserie :
• Oglinda exterior încălzită și ajustată electronic;
• Lampa interioară în spate;
• Lumina frâna adaptivă;
• Reținere activ pentru uși glisante;
• Mânere de sprijin pentru urcare șofer și pasager;
• Geamuri termoizolante ;
• Geam spate fumuriu, negru.
C. Specificații tehnice echipare interioară:
• Bancheta cu două locuri pentru pasageri;
• Sistem prindere ”face-to-face” în rândul 1;
• Eliminare scaune/bancheta, rândul 2 spate;
• Cotiere pentru scaun în spațiu pentru pasager;
• Airbag pasager;
• Airbag torace-pelvis, la șofer;
• Airbag-uri cortină șofer și pasager;
• Torpedo blocabil;
• Puncte de fixare pe rama plafonului;
• Mânere susținere în spate;
• Triunghi reflectorizant;
• Încălzire auxiliară, electric;
• Canal aer cald spre spațiu pasageri;
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Aer condiționat;
Radio, sistem redare audio.
Panou instrumente cu ”pixel-matrix” display;
Volan reglabil pe înălțime și în profunzime;
Asistent la pornirea în rampă.

Interval service: maximum la 40.000 km;
Garanție: minimum 2 (doi) ani, fără limită de km.
Tipul contractului: Contract de achiziție publică de produse.
Tip de finanțare: Bugetul de stat.
Limba în care se redactează oferta: oferta, precum și documentele care însoțesc oferta, vor fi elaborate
în limba română.
Plata produsului va fi efectuată în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data livrării
(încheierii procesului-verbal de predare primire încheiat între operatorul economic și autoritatea
contractantă), în baza facturii fiscale emise până la data de 20.12.2020.
Dispoziții legale aplicabile privind condițiile de achiziție :
• Reglementări privind omologarea, certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice
privind siguranța circulației rutiere și admiterea în circulație pe drumurile publice din România,
protecția mediului și folosința conform destinației stabilite prin RNTR 1, RNTR 2, RNTR 4, RNTR 9 ;
• Legea nr.449 din 2003, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările
ulterioare (Legea nr.363 din 2007 respectiv O.U.G. nr.174 din 2008) ;
• Legea nr.319 din 2006, privind securitatea și sănătatea în muncă ;
• Hotărârea de Guvern nr.1425 din 2006, republicată – Norma metodologică de aprobare a Legii
nr.319 din 2006, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.955 din 2010 ;
• Normele de calitate impuse de standardul SR-EN-ISO 9001 ;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.40 din 2011, privind promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.
Adresa la care se transmit ofertele:
• În format editabil (suport de hârtie), la secretariatul F.R.N.P.M., strada maior Ion Coravu nr.34-36,
sector2, București, sau
• În format electronic, la dresa de e-mail: office@frnpm.ro
Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.12.2020, ora 10:00.
Perioada de valabilitate a ofertei: maximum 30 (treizeci) de zile.
Criteriul atribuire: „prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării cerințelor stabilite prin ”Anunțul de
publicitate”. Decizia de acceptare a ofertei care corespunde cerințelor stabilite prin ”Anunțul de
publicitate” urmează a fi comunicat în scris.
Persoana de contact – doamna Dana Elena PUIU, telefon: +40 031 101.11.24; +40 021 324.98.12; fax:
+40 021 324.92.35, email: office@frnpm.ro

