
CAIET DE SARCINI  

 PENTRU PROCURAREA A UNUI AUTOTURISM DE SERVICIU 

  
Denumirea consumatorului: „Î.S. Nodul Hidroenergetic Costeşti”  

Adresa juridică, adresa poştală: MD 5617, r. Rîşcani, or. Costeşti  

Telefon de contact: (+373) 256-3-27-55, (+373) 68687271 

.  

Caracteristici generale  Date tehnice  

solicitate  ofertate  

Anul producției (automobil nou) Minim: 2019  

Caroserie  Sedan   

Capacitatea cilindrică  Min 1300 cm3 – max 1400cm3  

Puterea motorului  Min 130 cp – max 150 cp   

Cutia de viteze  Automată, minim 6+1 viteze  

Combustibil utilizat  Benzină   

Tip injecție  Injecție Turbo   

Tracțiune  4x2  

Norma de poluare  Euro 6  

Numărul de locuri  5  

Direcție  Asistată electric   

Tracțiune pe punte  Tracțiune pe față   

Jante  Aliaj ușor 17”  

Roată de rezervă  Dimensiuni normale amplasată și 

fixată în interior   

 

Dimensiuni exterioare  Lungimea – min. 4600 mm 

Lățimea fără oglinzi minim 1800mm 

Înălțime min. 1400mm 

garda de sol min. 135 mm 

 

Masa maximă autorizată  Min. 1750 kg  

Rezervor  Minim 47 litri  

Sarcina utilă cu șofer  Minim 435  

ABS, AFU DA  

ESP, HSA  DA  

Cruise Control și limitator de viteză DA  

Airbag-uri frontale șofer și pasager + Airbag-uri 

laterale 

DA  

Bancheta spate rabatabilă 1/3 – 2/3  DA  

Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale 

spate  

DA  

Alertă pentru cuplarea centurii de siguranță  DA  

Roată de rezervă de dimensiuni normale  DA  

Scaune față ajustabile cu încălzire  DA  

Aer condiționat cu reglare automată  DA  

Frînă electrică de parcare  DA  

Geamuri electrice față și spate, cu impuls  DA  

Faruri cu tehnologie ”full LED” DA  

Oglinzi cu reglaj electric, încălzite, rabatabile DA  

Volan, de piele reglabil pe înălțime și adîncime  DA  



Sistem multimedia cu navigare, USB, BlueTooth DA  

Tapiterie piele combinată cu velur DA  

Lumini de zi LED DA  

Senzor de avertizare pentru unghiul mort  DA  

Sistem de asistență la parcare tip ”mîini libere” DA  

Tablou de bord digital  DA  

Lumini ambietale interior  DA  

Caracteristici suplimentare  Carcasa oglinzii retrovizoare de 

culoarea mașinii 

 

 Nuanța mașinii: argintie 

Set covorașe interior 

Triunghi reflectorizant  

Stingător auto  

Trusă medicală auto – vestă 

reflectorizantă 

Set cric/ chei roți 

 

 

Documente confirmative: 

1. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice; 

2. Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA; 

3. Licența de activitate în domeniul respectiv.  

 

• Durata de livrare  constituie 10 zile după încheierea contractului;  

• Primirea şi verificarea calităţii bunului va fi efectuată la depozitul Beneficiarului şi returnată în decurs 

de 14 zile, în caz de necorespundere cu cerinţele concursului;  

• Lipsa sau prezentarea incompletă a informaţiei (certificatelor), mostrelor solicitate,  va da dreptul 

autorităţii contractante de a exclude ofertantul din concurs.  

Deschiderea ofertelor v-a avea loc pe data de 19 mai 2021 ora 1000 în icinta întreprinderii , „Î.S. Nodul 

Hidroenergetic Costeşti”.   


