PROIECT “Consolidarea capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în
subordonare, coordonare și sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al
Calității SR EN IS0 9001:2015” - SIPOCA 51

CAIET DE SARCINI
card valoric pentru alimentarea a 3000 l de motorină euro diesel 5 (Cod CPV: 09134200-9)
Autoritatea Contractantă: Ministerul Sănătăţii în calitate de beneficiar al proiectului “Consolidarea
capacității administrative a Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordonare, coordonare și
sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calității SR EN IS0
9001:2015” - SIPOCA 51 finanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar
eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de
afaceri în concordanță cu SCAP.
Obiectul contractului constă în livrarea non-stop de carburant auto (motorină euro diesel 5) pe bază
de card, cu acoperire de stații de livrare pe tot teritoriul României. Se va emite un card de alimentare.
Tip de combustibil solicitat: motorină euro diesel 5 în cantitate de 3000 litri.
Propunerea financiară va fi elaborată considerând prețul la pompă din ziua anterioară datei de
depunere a ofertelor.
Prețurile ulterioare de livrare se pot modifica, în sensul diminuării sau majorării, pe parcursul
derulării contractului, în funcție de modificarea următoarelor elemenete: accize, TVA, prețul de la
rafinărie și alți factori de aceeași natură ce nu pot fi prevăzuți la contractare.
Cardul de credit va fi emis pe numele autorității contractante și cu nr. de înmatriculare al
autoturismului.
Furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante: instrucțiuni de folosire a cardului;
informații cu privire la consumul exact de carburant, indicând: locația, data, ora, minutul , tipul de
carburant, valoare carburant achiziționat, subtotal și total general; accesare gratuită on-line a
informațiilor cu privire la achizițiile de carburant; schimbarea gratuită a cardului dacă este inițiativa
furnizorului; linie telefonică pentru semnalarea furtului sau pierderii cardului sau efectuarea de
operațiuni frauduloase – furnizorul putând realiza blocarea acestuia; asigurarea confidențialității
Pentru emiterea cardului și privind alimentările;
Caracteristici card: microcip incorporat și securizat cu cod PIN; setare limită cantitate carburant și
tipul acestuia;
Caracteristici combustibil: motorină euro diesel 5; trebuie să îndeplinească condițiile de
introducere pe piață (SR EN 590:2004 sau echivalent) la data depunerii ofertei; produsele livrate
trebuie să fie de calitatea și să corespundă solicitării.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Competența face diferența!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica modul de furnizare al produselor contractate, în
vederea stabilirii conformității lor cu prevederile din propunerea tehnică, specificațiile și cerințele
respective. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare, nu corespund cerințelor produc defecțiuni anormale ale
componentelor motoarelor ce echipeaza autoturismul datorate folosirii combustibilului respectiv, se
va solicita rezilierea contractului și angajarea răspunderii contractuale.
Carburantul va fi achiziționat și recepționat direct de la stațiile furnizorului

