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                                                                                                                         Aprob, 
 

                                                                                                                       Director General 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 
1. DATE GENERALE 

Autoritate contractantă 

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor  

Adresa sediu: Bucureşti, Bdul. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Cod fiscal: 16335444. 

Numarul de telefon și fax: 021.316.37.04 

Obiectul achiziţiei: servicii de servicii de spălare a automobilelor si servicii similare  

Cod CPV:  50112300-6 

 

2. CONDIŢII TEHNICE GENERALE 

2.1. Prin „Servicii de spalare a autovehiculelor” se doreste : 

a) Prestarea de servicii tip “spalare autovehicule” pentru parcul auto al Ministerului 

Mediului, Apelor si Pădurilor, conform Anexa nr. 1 ; 

b) Prestatorul sa presteze serviciul de spalatorie in hale special amenajate, dotate cu 

       cel puțin trei posturi de spălare și spațiu de parcare. 

c) Timpul de executie a serviciului sa fie de maxim 40 minute. 

d) Pe toata perioada prestarii serviciului de spalatorie prestatorul sa puna la dispozitie  

                   beneficiarului un spatiu decent de asteptare dotat cel putin cu o masa si scaun; 

 

2.2. Prin “spalare a autovehiculelor“ se doreste:  

           Tipul de servicii solicitat: 

a) Spalare exterior + interior: spalare cu spuma activa sau detergenti activi care nu  

deterioreaza exteriorul vehiculului, conform certificatului de calitate, aplicarea de 

ceara, scoaterea depunerilor de pe jenti si capace, degresat pragurile usilor; 

aspirare mocheta si banchete, stergerea prafului de pe suprafetele vizibile, 

curatirea geamurilor, a portbagajului si spalarea presurilor de cauciuc sau a 

covoraselor din material textil, degresat si tratat plastic cu solutii speciale; 

b) Spalare exterior: spalare cu spuma activa sau detergenti activi care nu deterioreaza 

exteriorul vehiculului, conform certificatului de calitate, aplicarea de ceara, 

scoaterea depunerilor de pe jenti si capace, degresat pragurile usilor, curatat 

covorasele de cauciuc din interior; 

c) Spalare interior: aspirare mocheta si banchete, stergerea prafului de pe suprafetele 

vizibile, curatirea geamurilor, a portbagajului si spalarea presurilor de cauciuc sau 

a covoraselor din material textil, degresat si tratat plastic cu solutii speciale; 
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3. OBIECTUL ACHIZITIEI SI DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Obiectul achizitiei - Servicii de spalatorie pentru autovehiculele proprietatea (si 
comodat)   Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: 

 21 buc. autoturisme 

 1 buc. microbuz (transporter) 
3.2.  Durata contractului: Contractul va avea valabilitate până la 31.12.2016, cu  
             posibilitatea prelungirii prin act aditional, conform reglementarilor legale in vigoare. 

 
Nota: pe parcursul contractului parcul auto al autoritatii contractante poate fi mărit sau 
          micșorat. În cazul suplimentării numărului de autoturisme, serviciile de spălătorie se vor          

realiza in acelasi conditii tehnice si financiare cu cele ofertate. 
 

4. NECESITATEA ACHIZITIEI SERVICIILOR: 

 Asigurarea de conditii optime de lucru si igiena a tuturor utilizatorilor. 

  Mentinerea in stare buna a masinilor ce fac obiectul contractului. 

 

 

5. CONDITII MINIME DE CALIFICARE A OFERTANTILOR 

5.1. Punctul de lucru (spalatoria auto) sa fie situat la o distanta de maxim 5 km de sediul 

MMAP din Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București; 

5.2. Posibilitatea de a prioritiza prin contract prestarea de servicii catre MMAP in punctul 

de lucru; 

 
6. LOCUL, CONDIȚIILE DE PRESTARE ȘI RECEPȚIA SERVICIILOR 

 
6.1. Locul de prestare: prestarea serviciilor achiziționate în cadrul acestui contract se va 

face în spațiile amenajate și dotate în acest scop ale prestatorului, aflate în București 
6.2. Prestarea serviciilor se va face în baza unui bon emis de Serviciul Logistică din 

cadrul MMAP. 
Bonul va conține nr. de înmatriculare a autoturismului, tipul serviciului de spălare 
(interior,exterior sau interior+exterior), numele conducatorului auto care se prezinta la 
spalatorie si data prestarii serviciilor. Bonul va fi semnat de un reprezentant al 
Serviciului Logistică 

6.3. Recepția constă în confirmarea de către autoritatea contractantă prin beneficiarii 
direcți și anume conducătorii autovehiculelor, a cantității și a conformității serviciilor 
cu specificațiile tehnice din Caietul de sarcini prin semnarea de către aceștia a 
tabelului cuprinzând serviciile prestate, conform modelului atașat (Anexa 2 la 
prezentul Caiet de sarcini). 

 
 

7. PLATA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Plata facturii fiscale reprezintă contravaloarea serviciilor prestate în cadrul 
contractului și se va efectua în lei, prin ordin de plată, în contul de trezorerie al 
prestatorului, în termen de maxim 30 zile de la înregistrarea facturii fiscale la sediul 
achizitorului. 
Pentru a fi acceptată la plată, factura fiscală va fi însoţită de: 

 Tabelul din Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini, ce va contine serviciile de 
spalatorie prestate in luna respectiva;  

 Bonurile cu care conducatorii auto s-au prezentat la spalatorie in acea luna;  
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8. CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI 
PROTECȚIA MEDIULUI 

Prestatorul de servicii trebuie să respecte standardele de Securitate și sănătate în 
muncă respectiv standardele de mediu prevăzute de legislația în vigoare , fiind direct 
responsabil de consecințele nerespectării acestei legislații. 
 

 
 

 

Declaraţiile neconforme cu realitatea , sau neîndeplinirea condiţiilor enunţate mai sus , 

atrag după sine descalificarea ofertantului; 

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica la faţa locului , îndeplinirea de către ofertant,  

a condiţiilor impuse prin această fişă tehnică.     

 

 

 

Avizat: Mihaela CLAPAN, Șef Serviciu, DGIAL 

 

Întocmit: Daniel VRACIU, Subinginer, DGIAL 

 
 
 
 
 
 
 


