GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene

Directia achizitii publice, juridic,
adminsitrativ si IT
Nr. 184/ 25.03.2013
CERERE DE OFERTE
pentru achiziţionarea de carburanţi auto
pentru perioada aprilie - septembrie 2013
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE cu sediul în B-dul Mircea Vodă, nr.
44, sector 3, Bucureşti
achiziţionează, în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi al contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
prin achiziţie directă,
carburanţi auto pentru autoturismele din dotarea MFE, pe bază de carduri electronice.
Coduri CPV: 09132100 - 4 Benzină fără plumb şi 09134200-9 Motorină
1. Obiectul contractului: încheierea unui contract de furnizare carburanţi auto pe bază
de carduri pentru o perioadă de 6 luni (aprilie – 30 septembrie 2013)
Produsele solicitate: motorină euro diesel / benzină fără plumb.
Valoare estimată a contractului este de 40.000,00 lei, inclusiv TVA.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Achiziţie directă.
Dacă operatorul economic este înscris în SEAP acesta îşi va posta oferta tehnică şi
financiară în catalogul de produse, astfel încât achiziţia să se efectueze prin mijloace
electronice.
3. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: Bugetul de stat
4. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut” (în lei),
cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini.
5. Preţul ofertei este ferm în RON.
6. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
6.1. Listă / tabel cu staţiile de distribuţie de carburanţi auto din Bucureşti şi din ţară
6.2. Propunerea financiară
Pret ofertat = preţ / litru motorină / benzină, la pompa
la data de vineri 22.03.2013
Valoarea ofertei va fi calculată astfel:
PO = (P LEI/LITRU MOTORINĂ + P LEI/LITRU BENZINĂ)/ 2
unde
PO = preţul ofertei
P LEI/LITRU MOTORINĂ = preţul ofertat pentru litrul de motorină euro diesel
P LEI/LITRU BENZINĂ = preţul ofertat pentru litrul de benzină
Se vor compara valorile rezultate în urma aplicării algoritmului de mai sus.
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6.3 Certificatul constatator (sau echivalent), în original sau legalizat la notar sau copii
semnate si stampilate „conform cu originalul” de către reprezentantul legal al firmei
ofertante, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul localitatii unde au
sediul firmele din acesta să rezulte că obiectul de activitate are corespondent în CODUL
CAEN din certificatul constatator emis de ORC si cu obiectul contractului.
6.4 Ofertantul trebuie sa prezinte Lista statiilor de distributie a combustibililor de care
ofertantul dispune în scopul îndeplinirii obiectului contractului. Din aceasta listă trebuie
să rezulte că ofertantul dispune de cel putin câte o statie de distributie combustibil în fiecare
judet din tară, inclusiv în municipiul Bucuresti. Lista cu numarul statiilor de distributie din
fiecare judet va deveni anexa la contract.
6.5 Eventuale clauze contractuale (condiţii de livrarea a cardurilor, tipuri de carduri,
eventuale alte servicii/bonusuri oferite, persoana de contact).
Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului deschis la
Trezoreria Statului, datele de contact ale societatii, persoana împuternicita să semneze
contractul si adresa ofertantului.
7. Depunere şi evaluare oferte
Ofertele vor fi transmise până pe data de 27.03.2013, orele 13,00. După comunicarea
rezultatului selecţiei de oferte, operatorul economic câştigător îşi va posta oferta în catalogul
de produse din SEAP (www.e-licitatie.ro), dacă este înscris în SEAP .
8. Limba de redactare a ofertei: limba română.
9. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
10. Plata se face de către achizitor direct prin mijloace de decontare legale, conform
reglementărilor în vigoare, în lei, în contul furnizorului în baza facturii fiscale şi în termen de
maxim 30 zile calendaristice, de la primirea facturii, înregistrată la achizitor. Factura se va
emite lunar în ultima zi calendaristica a lunii pentru achiziţiile de carburanţi efectuate în
perioada de livrare cuprinsă între 1 – 31 ale lunii respective.
Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră (semnată şi stampilată) şi perioada
de valabilitate a ofertei, până pe data de 27.03.2013, orele 1300 la sediul MFE din B-dul
Mircea Vodă, nr. 44, Bloc M 17, Poarta B, sector 3, Bucureşti.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 031-73.00.183/182, nr. tel:
0752.196.260, persoana de contact: Mocanu Mihaela sau Camelia Sandu sau la adresele de
email : mihaela.mocanu@maeur.ro, camellia.sandu@maeur.ro
ETAPĂ -estimări
Postare invitaţie de participare pe web-site si transmitere cereri
de oferte
Depunere oferte
Finalizare evaluare oferte
Efectuarea achiziţiei (sau accesare ofertă din SEAP)
Incheiere contract

DATA
25.03.2013
27.03.2013, orele 13
28.03.2013
29.03.2013
29.03.2013

Avizat,
Camelia Sandu
Director D.A.P.J.A.I.T
Întocmit,
D.A.P.J.A.I.T.
Mihaela Mocanu
2

CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACHIZIŢIA DE
CARBURANŢI AUTO PE BAZĂ DE CARDURI
INTRODUCERE
Caietul de sarcini contine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate
astfel încât ofertanţii să elaboreze propunerea financiară corespunzător.
Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului constă în livrarea de benzină şi motorină pe baza de card, cu
acoperire de statii de livrare în toată ţara. Valoarea achiziţiei acestor produse pentru perioada
aprilie - septembrie 2013 este de aproximativ 40.000 lei, cu TVA inclus.
Coduri CPV: 09132100-4 –„Benzina fără plumb”, 09134200-9 -„Motorina”
2. CERINŢE
2.1.Aprovizionarea periodică cu benzină şi motorină a autovehiculelor din
dotarea ministerului, pe baza de carduri electronice.
Pentru livrarea acestor produse se solicită următoarele:
2.2. Produse: Carburanţii auto se vor achiziţiona în următoarele cantităţi aproximative:
• Benzina fără plumb 1.800 litri
• Motorina: 4.800 litri
Cantităţile de mai sus sunt orientative, putându-se diminua sau suplimenta pe produs fără a
depăşi cantitatea totală a acestora ( 6.600 litri).
Achiziţionarea produselor care fac obiectul prezentei achiziţii publice se va face în limita
valorii contractului, fără însă ca achizitorul să se oblige la achiziţionarea întregii cantităţi.
SPECIFICAŢII TEHNICE
1. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru benzină fără plumb
Caracteristică, UM
Masa volumică (la 150 C), kg/m3
Cifra octanică Research (COR), min.
Cifra octanică Motor (COM), min.
Conţinut de plumb, mg/l, max.
Conţinut de benzen, % (v/v), max.
Concentratia sulfului, mg/kg de la 01.01.2009,max
Distilare :
Evaporat la 700 C( E70), % (v/v)
Vara
Iarna
Evaporat la 1000 C( E100), % (v/v)
Evaporat la 1500 C( E150), % (v/v), min.
Punct final de fierbere 0C, max.
Reziduu de distilare % (v/v), max.
Indice de volatilitate, VLI=(10VP+7E70), max.
vara
iarna
tranzitie
Coroziune pe lama de Cu (3 h la 50 0C), max
Conţinut de gume, mg/100 ml, max.
Stabilitate la oxidare, minute
Aspect

Valoare
720 – 775
95
85
5
1,00
10
20-48
22-50
46-71
75
210
2

1150
Clasa 1
5
360
Limpede şi transparent
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Presiune de vapori, VP, Kpa
vara
iarna
2. SPECIFICAŢIE TEHNICĂ pentru motorină EURO 5
Caracteristica, UM
Indice cetanic, min.
Cifra cetanică, min.
Densitate la 150 C, kg/m3
Conţinut de sulf, mg/kg, max.
Punct de inflamabilitate, 0 C,
Conţinut de cenuşă, % (m/m), max.
Distilare:
Distilare la 2500 C, % (v/v), max.
Distilare la 3500 C,% (v/v), min.
Distilare la 95%, 0C, max.
Reziduu de carbon, % (m/m), max.
Conţinut de apă, (mg/kg), max.
Coroziune pe lama de Cu (3 h la 50 grade C)
Contaminare totală, mg/kg, max.
Stabilitate la oxidare, g/m3, max.
Capacitate de lubrifiere, diametrul corectat al petei de uzură (wsd
1,4) la 600 C, m, max.
Vîscozitate la 400 C, mm2/s
Temperatura limită de filtrabilitate, 0C, max.
Vara
Iarna,max
Tranzitie
Hidrocarburi aromatice policiclice,% m/m, max.
Conductivitate electrica, pS/m,min

45,0 – 60,0
60,0 – 90,0
Valoare
46,0
51,0
820–845
10
>55
0,01
<65
85
360
0,30
200
Clasa 1
24
25
460
2,00–4,50
Clase
A B C D
+5 0 -5 -10
Clasa F -20
Clasa E -15
11
50

E
F
-15- 20

Carburanţii livraţi vor respecta normele Uniunii Europene şi vor fi omologaţi conform
legislaţiei române în vigoare. Combustibilul furnizat trebuie să respecte normele
europene de poluare, încadrându-se în coeficienţii de poluare acceptaţi de normele
europene, in vigoare.
2.3. Metoda procurare carburanţi: Carduri personalizate – 4 carduri pentru motorină
resprctiv 2 carduri pentru benzină. Cardurile trebuie să contină microcip încorporat şi
banda magnetică şi să fie securizat prin cod PIN.
Termen de livrare pentru carduri: maxim 3 zile de la data încheierii contractului de
furnizare carburanţi auto
2.4. Program staţii: Non - stop
2.5. Arie de acoperire: România
3. ALTE CONDIŢII:
Ofertantul trebuie să deţină în mod obligatoriu staţii de livrare carburant auto în
toată ţara, pentru a asigura alimentarea cu motorină şi benzină a mijloacelor de transport auto
din patrimoniul autorităţii contractante - modalitate de plată: pe bază de carduri
electronice.
 Staţiile de distribuţie a carburanţilor să aibă la vânzare produse complementare
şi alţi lubrifianţi.
 Produsele livrate să fie de calitate şi să corespunda solicitării.
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Nivelul de calitate al combustibililor auto trebuie să îndeplinească condiţiile de introducere
pe piaţă a benzinei şi a motorinei (Standardul european EN 228/iulie 2008, Standardul roman
SR EN228/decembrie 2008) conform Hotărârii Guvernului nr.689 din 05.05.2004 modificată
prin Hotărârea Guvernului nr.15 din 05.01.2006. HG 15/5.01.2006, HG 456/16.05.2007).
În cazul înlocuirii sau modificării ulterioare a acestor hotărâri cu alte hotărâri sau ordonanţe
ale guvernului pe parcursul anului 2013, nivelul de calitate al combustibililor auto ce se vor
livra la staţie va trebui să fie în conformitate cu noile cerinţe de la data intrării în vigoare a
acestora. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt de calitate foarte
bună şi respecta normele de poluare.
 Achiziţionarea produselor se va face pe bază de carduri personalizate
pentru fiecare autovehicul din dotarea autorităţii contractante, pe numar
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 aparţinând instituţiei - 6
autoturisme din care 4 autoturisme sunt alimentate cu motorină şi 2
autoturisme alimentate cu benzină.
 Livrarea cardurilor se va face la sediul autorităţii contractante din B-dul
Mircea Vodă, nr. 44, Bloc M 17, Poarta B, sector 3, Bucureşti.
 Carburantul va fi livrat la pompă, pe baza cardurilor, iar plata se va efectua în
baza facturii emise de furnizor. Pe factură va fi evidenţiat consumul fiecărui
autoturism şi valoarea carburantului consumat. Factura fiscală va fi emisă la
sfârşitul fiecărei luni si va fi transmisa la sediul autorităţii contractante din Bdul Mircea Vodă, nr. 44, Bloc M 17, Poarta B, sector 3, Bucureşti, in atentia
Directiei de achiziţii publice.
 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 şi cantităţile de combustibili auto alimentate, la
data şi ora alimentării precum şi la staţia în care s-a făcut alimentarea
autovehiculelor din parcul propriu.
 Furnizorul va prezenta autorităţii contractante lista staţiilor de distribuţie
carburant, unde se poate efectua plata cu cardul de pe intreg teritoriul ţarii,
inclusiv toate datele de identificare (program, adresa, nr. de telefon) şi de a livra
carburanţi non-stop.
4. CRITERII TEHNICE
4.1. Ofertantul trebuie să facă dovada capacităţii tehnice necesare monitorizării tranzactiilor,
respectiv existenţa unui sistem informatic pentru verificarea on-line a cantitătilor furnizate,
tipului de combustibil, preţul acestuia, respectiv data şi ora alimentarii pentru fiecare livrare.
Astfel metoda de achiziţionare (alimentare) va fi prin intermedul sistemului de carduri
emise de furnizor.
4.2. Cardurile emise de furnizorul carburanţilor vor fi dotate cu CIP sau bandă
magnetică, vor avea încorporate elemente de securizare cu cod PIN, vor fi emise pe
numărul de înmatriculare al autoturismelor si vor permite creditarea fără dobândă a
consumului pentru luna în curs.
4.3. Sistemul de livrare a carburanţilor în baza cardurilor trebuie să permită
achizitorului accesul la informaţii despre data şi ora alimentărilor, cantitatea,
pretul/litru al combustibilului alimentat, staţia de alimentare pentru fiecare autovehicul
în parte. Se va oferi posibilitatea emiterii unui centralizator lunar sau la solicitare care
să cuprindă cel puţin: numărul maşinii care a alimentat, cantitatea, tipul de
combustibil, data şi ora alimentării, valoarea, localitatea unde s-a făcut alimentarea.
4.4. Toti carburanţii furnizati vor respecta în totalitate normele nationale în vigoare
referitoare la cerintele de calitate.
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5. LOCUL, TERMENUL DE LIVRARE ŞI RECEPTIA PRODUSELOR
5.1 Produsele vor fi achiziţionate direct de la staţiile furnizorului.
5.2 Cantităţile din caietul de sarcini sunt orientative, achiziţia lor făcându-se în funcţie de
necesităţile achizitorului.
6. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI
6.1. Furnizarea combustibililor pe baza cardurilor personalizate se va efectua pe baza
unui contract de furnizare. Contractul de achiziţie va fi încheiat în lei. Contractul se va
derula începând cu data 01.04.2013 până la data de 30.09.2013.
7. MODALITĂŢI DE PLATĂ
- nu se acceptă plata în avans şi nici garanţii de plată
- creditatea consumului de carburant se va face prin facturare, conform cerintelor de
mai jos. Se va anexa la factură desfăşurătorul detaliat al tranzacţiilor pentru perioadele
1-30/31ale lunii .
- plata se va face cu ordin de plată în contul funizorului, în baza facturii în original, în
conformitate cu prevederile art. 36 din OG 34/2009, cu completările şi modificările
ulterioare
-furnizorul va emite factura o dată pe lună, respectiv în ultima zi a lunii pe baza propriilor
evidenţe generate prin folosirea de către achizitor a cardurilor.
- facturile emise în data de 30/31 ale lunii, pentru combustibilul livrat în luna precedentă, se
vor plăti în perioada 24-30 ale lunii în curs, cu condiţia ca factura emisă de furnizor să fie
înregistrată la sediul achizitorului cel târziu cu data de 15 ale lunii în curs.
NOTĂ :
1. Furnizorul va prezenta un document din care să reiasă contul deschis la trezorerie.
2. Ofertantul declarat câştigător, daca este inscris pe www.e-licitatie.ro , va posta în
SEAP oferta sa astfel încât autoritatea să poată face achiziţia prin mijloace electronice.
8. ELABORAREA OFERTEI
– pretul produselor ofertate va fi exprimat în lei (maxim două zecimale)
– oferta va fi redactata în limba română şi va fi valabilă pe o perioadă de 30 de zile, se va
completa formularul de ofertă, atasat
– emiterea de carduri sa se efectueze de catre ofertant în termen de maxim 3(trei) zile de la
data semnării contractului de furnizare (atat la emiterea cardurilor noi cat si in cazul
deteriorarii);
– emiterea cardurilor sa se asigure in regim de gratuitate de catre ofertant in urmatoarele
conditii: carduri noi sau atunci cand s-a defectat microcipul încorporat.
– ofertantii vor numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei.;
– în vederea urmăririi stricte a consumurilor de carburanţi, furnizorul va da posibilitatea
blocării cardurilor pierdute, deteriorate sau folosite fraudulos. În cazurile de fraudă,
furnizorul îşi va lua propriile măsuri, fără a afecta calitatea şi operativitatea normală a
operaţiunilor.
- La solicitarea autorităţii contractante furnizorul va pune la dispoziţie înregistrările video cu
alimentările fiecărui autovehicul din parcul auto al beneficiarului, pentru cazurile de fraudă.
- Achizitorul va putea solicita gratuit, pe durata contractului, modificarea numărului de
carduri emise, precum şi valoarea unitară lunară pentru fiecare card în parte, în baza
căruia se achiziţionează carburanţi auto în conformitate cu necesităţile acestuia;
- Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului instrucţiuni de folosire a cardului.
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- Pe bonul nefiscal, eliberat după fiecare alimentare, trebuie să apară km la bord ai
autovehiculului.
- Furnizorul va păstra confidenţialitatea informaţiilor furnizate de achizitor pentru emiterea
cardurilor, precum şi a celor privind tranzacţiile efectuate cu acestea şi stocate în sistemul
informatic.

–
–
–
–

9. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE
OBLIGATORII
Clauzele contractuale obligatorii sunt cele cu privire la:
obiectul contractului;
valoarea totală a contractului;
modalitatea de plata;
durata contractului.
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