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Nr. 3996/19.12.2018 

 

Caiet de sarcini 
 
Obiectul: Servicii de reparare si de întreținere a automobilelor aparținând BRECO 
CPV - 50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2) 
 
Servicii solicitate prestatorului pentru autoturismele din Anexa: 

 
Reparaţii, întrețineri, recondiționări şi/sau reglări ansambluri mecanice 

- motor şi instalațiile anexe – de alimentare, răcire, evacuare, pornire şi componentele acestora 
- transmisie (cutie de viteză mecanică, ambreiaj, ax cardanic, diferenţial) şi componentele 

acesteia 
- sistemul de rulare şi componentele acestuia, inclusiv reglaje geometrie roți 
- sistemul de frânare şi componentele acestuia 
- sistemul de suspensie şi componentele acestuia 
- sistemul de direcţie şi componentele acestuia,  
- înlocuiri de materiale de exploatare (consumabile) 

Reparaţii, întrețineri şi/sau reglări echipamente electrice şi electronice 
- instalația electrică de pornire a motorului, încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele 

acestora 
- instalația electrică de iluminare şi semnalizare şi componentele acesteia 
- sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau ale sistemelor autovehiculului 

Reparaţii sau redresarea structurii caroseriei 
- repararea caroseriei fără structura de rezistenţă, care necesită demontarea de componente 

mecanice şi/sau electrice 
- repararea structurii de rezistenţă ale caroseriei, inclusiv ansamblu faţă 
- redresarea structurii caroseriei 

Înlocuire de şasiuri şi/sau caroserii 
Schimburi: ulei (motor, cutie de viteze, diferenţial), filtre (ulei, carburant, aer) şi altele 
 
Condiții impuse presatorului 

 Să asigure şi să garanteze calitatea lucrărilor efectuate şi a pieselor de schimb în conformitate 
cu Legea 449 din 2003 



 
 

 
 

 Să deţină autorizaţie RAR în conformitate cu Ordonanţa 36/2005, pentru efectuarea de reparaţii, 
reglări şi modificări constructive pentru mijloacele auto care fac obiectul contractului, iar în cazul 
în care autorizaţia este retrasă de autorităţile competente, expiră şi nu mai se solicită reînnoirea, 
prestatorul se va obliga să notifice acest fapt beneficiarului 

 Să fie dotat cu software pentru testare, diagnoză (circuit electric, hidraulic, pneumatic si 
mecanic) identificare piese de schimb originale şi documentaţie tehnică privind tehnologii de 
reparaţie auto pentru automobilele din Anexă. 

 Să prezinte documente pentru certificarea calităţii pentru piese de schimb şi materiale 
 Să execute lucrările comandate de beneficiar (reparaţii, întreţinere, verificări tehnice, constatări) 

cu prioritate şi în cel mai scurt termen 
 La prezentarea mijlocului auto în unitatea de service, prestatorul va întocmi documentele de 

primire şi constatare. 
 Să asigure piese de schimb originale, noi, agreate, sau, la cererea clientului, piese AFM. 
 Pentru reparaţiile efectuate prestatorul va acorda garanţie în conformitate cu certificatele de 

garanţie ale pieselor de schimb. 
 Pentru manopera efectuată prestatorul va acorda şi garanţie de bună execuţie de minim 6 luni. 
 În timpul în care mijlocul auto se găseşte în reparaţie în incinta service-ului, prestatorul va 

răspunde si remedia pe cheltuiala sa pentru orice lipsuri, sustrageri, înlocuiri neautorizate de 
piese sau alte eventuale accidente suferite în atelier 

 Prestatorul pe cheltuiala sa, daca atelierul este situat in afara municipiului Oradea, va asigura 
mijloacele tehnice necesare transportului de la beneficiar la atelier si retur a mijlocului auto in 
cauza 

 Prestatorul pe cheltuiala sa, pe raza municipiului Oradea, va asigura mijloacele tehnice 
necesare transportului de la beneficiar la atelier a mijlocului auto in cauza 

 Prestatorul va numi o persoană de contact şi un număr de telefon la care va face apelurile 
pentru reparaţii, piese de schimb şi alte probleme legate de reparaţiile auto efectuate 

 Prestatorul va remedia fără plată lucrările executate la care se va constata deficienţe de 
execuţie sau abateri de la normele sau standardele impuse, pe toată durata de valabilitate a 
garanţiei şi dacă deficienţele apărute nu sunt imputabile beneficiarului. 

 Prestatorul va ţine în permanenţă legătura cu reprezentanţii BRECO pe problemele de lucrări 
efectuate, devize, facturări şi alte probleme care apar în derulare contractului de service 

 Recepţia mijlocului auto reparat va fi făcută în prezenţa reprezentantului BRECO al 
beneficiarului şi reprezentanţii atelierului de service 

 Prestatorul va colecta si valorifica/elimina în nume propriu piesele de schimb defecte şi 
consumabilele rezultate în procesul de reparare. Beneficiarul nu va avea nici o raspundere cu 
privire la colectarea, depozitarea şi eliminarea acestora; aceste operaţiuni rămân în totalitate în 
sarcina prestatorului. 

 Perioada trecută de la notificarea prestatorului de către beneficiar, cu privire la apariţia 
defecţiunii şi până la programarea pe linia de reparaţie nu poate fi mai mare de 48 ore 

 Termenul maxim de constatare a unei defecţiuni nu poate fi mai mare de 24 ore 
 Orice autovehicul achizitionat de beneficiar in timpul derularii contractului de service va deveni 

automat parte a acestuia, toate tarifele si conditiile din contract fiindu-i aplicabile 
 



 
 

 
 

Oferta financiara trebuie sa contina: 

Nr. Crt. Serviciul manoperă 
Tarif orar (lei, fără 

TVA) 

1 Reparaţii mecanice (Rmec)  

2 Reparaţii electrice şi electronice (Rel)  

3 Reparaţii structură caroserie (Rc)  

4 Vopsitorie structură caroserie (Vc)  

Nr. Crt. Serviciul manoperă 
Tarif/buc (lei, fără 

TVA) 

1 Constatare mecanică (diagnoza) (D)  

2 Diagnoza, test motor (Tm)  

3 Anulare erori bord (Eb)  

4 Test amortizor (Ta)  

5 Test frână (Tf)  

6 Igienizare sistem climatizare (Isc)  

7 Incărcare instalație climatizare (Iic)  

8 Verificare și reglare direcție (Vrd)  

9 Verificare tehnică periodică (ITP)  

10 

Revizie tehnică Rt. In tariful Rt vor fi incluse: 
o ulei motor 
o filtru ulei motor 
o toate filtrele pentru circuitele de aer, atat 

pentru motor cat si pentru habitaclu 
o toate filtrele de pe circuitul de alimentare 

cu combustibil 

 

Preţurile pieselor sau subansambluri de schimb pentru fiecare mijloc auto necesare in urma 
constatarii tehnice se vor comunica BRECO pentru confirmare (utilizând exclusiv piese de origine): 

Valorile vor fi exprimate în lei, fară TVA. 
 Departajarea financiara a ofertantilor se va realiza pe baza algoritmului de calcul prezentat 
mai jos: 
P=C1xRmec+C2xRel+C3xRc+C4xD+C5xRt (lei) 
Unde C1…C5 sunt coeficienţi, având valorile: 
C1=0,30; C2=0,20; C3=0,05; C4=0,03; C5=0,20 
 
Valoarea estimata totala: 50.000 lei, fara TVA (pe 2 ani, respectiv 2019 si 2020). 
 
 
Intocmit, 
Marian Rus, expert Management Intern     
 
 

 



 
 

 
 

 
Anexa 

 
 
 
 

Autoturisme aflate in dotarea BRECO la data de 19.12.2018 
 
 
 

Nr. crt. Autoturism Serie sasiu Nr. inmatriculare 

1 DACIA LOGAN  UU1LSDJJH36038189 BH08BUB 

2 TOYOTA AVENSIS  SB1BA76L50E002821 BH09YZY 

3 RENAULT LAGUNA  VF1BT320645771239 BH10XBR 

4 DACIA DUSTER  UU1HSDACN46651069 BH11DLO 

5 TOYOTA AURIS HYBRID SB1MS3JE30E434038 BH14EPO 

6 TOYOTA AURIS HYBRID SB1MS3JE20E449548 BH14EPP 

7 TOYOTA AURIS HYBRID SB1MS3JE80E440109 BH14EPR 

 
    
 
 
Intocmit, 
Marian Rus, expert Management Intern     
 


