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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 1317/04.02.2020 
              APROB: 
                   P R E F E C T, 
             Liviu DUMITRAȘCU 
 

 

CAIET DE SARCINI 
privind achiziția de Servicii de spălătorie auto pentru autovehiculele  

din dotarea Instituției Prefectului – Județul Teleorman 
 
 

1. DATE GENERALE 
1.1. Instituția Prefectului – Județul Teleorman, str. Dunării, nr. 178 
 
2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
2.1 Autoritatea contractantă urmează să încheie un contract privind achiziția de servicii de spălătorie 
pentru autovehiculele din dotarea Instituției Prefectului-Județul Teleorman. 
2.2 Cod CPV: 50112300-6 Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare pe 12 luni, funcție 
de indicatorii de buget aprobați cu această destinație. 
 
3. CERINȚE TEHNICE 
3.1 Prin servicii de spălătorie se dorește prestarea de servicii tip ”spălare auto” pentru parcul auto 
al Instituției Prefectului-Județul Teleorman. 
3.2 Tipul de servicii solicitat: 
- Spălare exterior: spălare cu spumă activă sau detergenți auto care nu deteriorează exteriorul 
vehiculului, conform certificatului de calitate, aplicarea de ceară, scoaterea depunerilor de pe jenți 
și capace, degresat pragurile ușilor; 
- Spălare interior: aspirare mochetă și banchete, ștergerea prafului de pe suprafețele vizibile, 
curățirea geamurilor, a portbagajului și spălarea preșurilor de cauciuc sau a covorașelor din material 
textil, degresat și tratat plastic cu soluții speciale. 
3.3 Prestatorul să dețină o spălătorie care să fie situată în apropierea sediului instituției din str. 
Dunării, nr. 178 (la o distanță de maxim 2 km), prevăzută cu spațiu de parcare și să presteze serviciul 
de spălătorie în hale special amenajate pentru această operațiune, (dotare minimă: aparat de spălat 
cu presiune cu apă rece/caldă și aspiratoare profesionale). 
3.4 Timpul de execuție al serviciului să fie de maxim 30 minute, prestatorul asigurând servicii de 
spălare în zilele lucrătoare, între orele 07.00 – 20.00. 
3.5 Posibilitatea de a prioritiza prin contract prestarea de servicii pentru autovehiculele din dotarea 
Instituției Prefectului – Județul Teleorman, iar în cazul notificării (comunicării) prestatorului cu 2 ore 
înainte de a ajunge autovehiculul în spălătorie, preluarea acestuia și executarea serviciului de spălare 
să se producă imediat. 
3.6 Prestatorul va suporta eventualele pagube produse autovehiculului din culpa sa. 
3.7 Prestațiile serviciilor de spălare auto pentru autovehicule se vor confirma în ”Borderou cu 
semnăturile de confirmare privind prestările serviciilor de spălare auto pentru autovehicule” 
3.8 Prețul contractului rămâne ferm pe toată perioada prestării acestuia. 



3.9 Prestatorul să dețină: 
- acord de funcționare emis de autoritatea publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
650/2002, cu toate modificările și completările ulterioare; 
- autorizația de mediu, emisă în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu 
toate modificările și completările ulterioare. 
 
4. OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI DURATA CONTRACTULUI 
4.1 Obiectul achiziției – Servicii de spălare pentru automobilele din dotarea Instituției Prefectului – 
Județul Teleorman: 
 

Nr. 
crt. 

Nr. 
înmatriculare 

TIP Instituție/Serviciu Spălat 
exterior/lună 

Spălat 
interior/lună 

1. MAI 47030 
TR-05-ZTX 

Dacia Duster Instituția Prefectului-
Județul Teleorman 

2 2 

2. MAI 44618 
TR-05-SDZ 

Dacia Duster Instituția Prefectului-
Județul Teleorman 

2 2 

3. MAI 36795 Dacia Duster Instituția Prefectului-
Județul Teleorman 

2 2 

4. MAI 40557 
TR-05-MNY 

Dacia Logan SPCP Teleorman 1  1  

5. MAI 30871 Dacia Logan SPCP Teleorman 1  1  

6. MAI 41769 Dacia Logan  SPCRPCIV Teleorman 1  1  

7. MAI 30972 Dacia Logan SPCRPCIV Teleorman 1  1  

 TOTAL   10  10 

 TOTAL 12 luni   120 120 

 
4.2 Serviciile vor fi prestate pe bază de comandă, în funcție de necesitate, maxim 120 spălări 
exterioare, respectiv 120 spălări interioare, conform tabelului. Plata se va efectua lunar în urma 
facturii emise de prestator, însoțită de ”Borderou cu semnăturile de confirmare privind prestările 
serviciilor de spălare auto pentru autovehicule”. 
4.3 Durata contractului este de 12 luni, începând cu data semnării contractului. 
 
5. NECESITATEA ACHIZIȚIEI SERVICIILOR 
5.1 Pentru a asigura condiții optime de lucru, igienă și confort utilizatorilor respective pasagerilor. 
5.2 Pentru a menține în stare bună autovehiculele ce fac obiectul contractului. 
5.3 Pentru a respecta și menține imaginea Instituției Prefectului Județul Teleorman. 
 
6. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
6.1 Plata se va face în baza facturii emise, numai cu ORDIN DE PLATĂ, în contul prestatorului deschis 
la trezorerie. 
6.2 Factura se va emite lunar, conform contractului și va fi însoțită de borderoul aferent, Anexa 1.  
6.3 Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii. 
 
7. CONDIȚII IMPUSE PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI PROTECȚIA 
MEDIULUI 
7.1 Prestatorul de servicii trebuie să respecte standardele de Securitate și sănătate în muncă, 
respective standardele de mediu prevăzute de legislația în vigoare, fiind direct responsabil de 
consecințele nerespectării acestei legislații. 
 
 
 
Șef Serviciu                                                                                                        Întocmit, 
 

 



 
ANEXA 1 

 
Borderou cu semnăturile de confirmare privind prestările serviciilor de spălare auto  

pentru autovehicule Instituției Prefectului - Județul Teleorman/SPCRPCIV/SPCP 
în luna……………………………anul……….. 

 
 

TIP Număr 
înmatriculare 

Data Operația 
executată 

Preț Nume 
șofer/semnătură 

Dacia Duster 
MAI 47030 
TR-05-ZTX 

    

    

    

    

Dacia Duster 
MAI 44618 
TR-05-SDZ 

    

    

    

    

Dacia Duster MAI 36795 

    

    

    

    

Dacia Logan 
Laureate 1.2 

MAI 40557 
TR-05-MNY 

    

    

MAI 41769 
    

    

Dacia Logan 
1.6 

MAI 30871 
    

    

MAI 30871 
    

    

   TOTAL      
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
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ANUNȚ PUBLICITAR 
 

1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului-Județul Teleorman 
Adresa: str. Dunării, nr. 178, Alexandria, 140047 
- cod fiscal: 4469108 
- telefon: 0247/317436; fax: 0247/317436 
- e-mail: prefectura_teleorman@yahoo.com; web: www.tr.prefectura.mai.gov.ro 
 
2. Denumire contract: Achiziție Servicii de spălătorie auto pe o perioadă de 12 luni 
 
3. Descrierea contractului: Achiziție Servicii de spălătorie pe 12 luni, conform caietului de sarcini 
al achiziției. 
 
4. Valoarea estimată fără TVA: 5,500.00 lei 
 
5. Tip achiziție: Achiziție directă 
 
6. Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
 
7. Tipul contractului: Achiziție Servicii de spălătorie auto, pe 12 luni, cod CPV: 50112300-6, 
”Servicii de spălare a automobilelor și servicii similare”. 
 
8. Condiții contract: Serviciile vor fi prestate pe bază de comandă, în funcție de necesitate. Se va 
factura lunar pe baza facturii emise de prestator, însoțită de ”Borderou cu semnăturile de confirmare 
privind prestările serviciilor de spălare auto pentru autovehicule”. 
 
9. Condiții participare: Prestatorul să dețină: 
- acord de funcționare emis de autoritatea publică locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
650/2002, cu toate modificările și completările ulterioare; 
- autorizația de mediu, emisă în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu 
toate modificările și completările ulterioare. 
 
10. Criterii adjudecare: prețul cel mai mic. 
 
11. Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.02.2020, ora 12,00. 
 
12. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toți operatorii economici interesați vor 
transmite ofertele pe adresa de e-mail: prefectura_teleorman@yahoo.com sau la registratura 
Instituției Prefectului-Județul Teleorman, până la data limită de depunere a ofertelor. Totodată, 
oferta financiară va fi postată în catalogul electronic SEAP, în termen. 



13. Alte informații: Oferta va fi însoțită de adresa de înaintare conform Formular nr. 1, în care se 
va preciza obiectul achiziției și o declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) conform model Formular nr. 3. 
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică care va cuprinde o descriere a serviciilor ce urmează a fi 
prestate în vederea conformității acestora cu cerințele solicitate prin caietul de sarcini și propunerea 
financiară constând în Formularul de ofertă – Formular nr. 2, în care se va înscrie prețul ofertei fără 
TVA. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din  
HG nr. 395/2016. Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate și vor fi respinse. 
Ofertele care nu conțin date destinate să dovedească îndeplinirea fiecărei cerințe din caietul de 
sarcini vor fi respinse. Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea 
tuturor documentelor prezentate în cadrul ofertei depuse. 
 
 
 
Șef SFCRUIA, 
                                                                                                               Consilier superior, 
                           
    

 


