Anexa 1
La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.457 din 28 iunie 2007.

Sinteza documentaţiei de atribuire privind achiziţia a 20 de autobuze pentru
transportul urban de călători în municipiul Oradea
1. Autoritatea contractantă: Regia Autonomă de Transport Local Oradea (RA OTL)
2. Obiectul Achizitiei
Obiectul Achiziţiei îl constituie un număr 20 de autobuze de capacitate medie (ne-articulate).
Deasemenea fac parte din obiectul achiziţiei şi vor fi incluse în preţ următoarele
elemente:
· Activitatea de punere în funcţiune a autobuzelor în Oradea cu asumarea întregii
responsabilităţi asupra produsului final de către Ofertant;
·

Manopera de întreţinere planificată şi revizii tehnice conform manualului de intreţinere al
producătorului va fi efectuată în perioada de garanţie de către Ofertantul declarat
câştigător, cu asumarea întregii responsabilităţi de către Ofertant.

· Ofertantul declarat căştigător va asigura reprezentanţa service într-un centru service
autorizat de către fabricant, care trebuie să fie:
·

Situat pe o rază nu mai mare de 50 km de municipiul Oradea

·

SAU

·

Ofertantul va organiza, dota şi menţine un centru service în regim permanent la
sediul achizitorului din municipiul Oradea, respectiv la sediul (atelierele) OTL
Oradea, pe toata perioada de garanţie. In acest caz, trainingul şi autorizarea
personalului OTL Oradea în operaţiuni de întreţinere şi reparaţii care să se
încadreze în condiţiile de garanţie date de către fabricant vor fi incluse in preţ.

·

Livrarea de piese de schimb, agregate, echipamente şi materiale de primă dotare,

consumabile, conform manualului de întreţinere şi reparatii şi echipamente de diagnosticare
complete (inclusiv hardware şi software).
3. Cerinţe obligatorii
Nr.
Cerinte obligatorii
crt.

Caracteristici minimale obligatorii

1.

Livrarea si punerea in functiune in Oradea, la
sediul (atelierul) OTL

conform art. 1.1

2.

Respectarea normelor şi Reglementărilor la
proiectarea şi fabricatia autobuzului

Conform cap. 2

3.

Realizarea performantelor dinamice minimale şi a
conditiilor de siguranta circulatiei,

Vezi art. 4.3

4.

Durata de viata a autobuzului

15 ani

5.

Garantie autobuz inclusiv toate componentele
care nu au garantie distincta

6.

Garantii diferite de cea a autobuzului în ansamblu:
- caroserie
- podea şi covor podea inclusiv sistem de lipire
10 ani
- tren de rulare
8 ani
- Instalaţia de informare calatori
8 ani

7.

Lungimea caroseriei autobuzului

Max 12 m

Latimea caroseriei autobuzului

Max 2510 mm (fara oglinzi
exterioare)

Ampatament obligatoriu

Min. 6000 mm

10.

Podea coborita

Pe intreaga lungime
Nu se admite nici o treapta in
interiorul autobuzului, pe intreaga
lungime a salonului de pasageri. Nu
se admit pante mai mari de 6%.

11.

Sarcina maxima pe puntea din fata incarcat la max
Max 7 t
cu 8 pasageri/m2

12.

Sarcina maxima pe puntea din spate incarcat la
max cu 8 pasageri/m2

Max 11,5 t t

13.

Ecartament

mm

14.

Raza minima a curbelor

8m

8.
9.

15.

Ia date de la 524 – 525 400.000 km

Pierderea de eficienţă după 20 de cicluri de 1
minut, cu frânări şi accelerări succesive între 50 şi
25 km/h, cu utilizarea totală a sistemului de
Maxim 20 %
frânare:

16.

Frâna de staţionare va permite menţinerea
vehiculului oprit, încărcat la sarcina maximă, pe o
pantă sau rampă de:

Min. 18 %

17.

Inaltimea podelei la intrare

max. 330 mm

18.

Raza de viraj exterioară intre pereţi:

max 11,5m / max 8 m

Facilitati pentru persoane cu handicap

Obligatoriu min o platforma si doua
locuri

20.

Raza de viraj exterioară intre trotuare

max 9,5 m / max 5 m

21.

Inclinarea maxima a podelei în interior

6%

22.

Culoarul minim de trecere

Min 600 mm

23.

Viteza maxima constructiva cu limitator de viteza

Minim 80 km/h

24.

Indeplinirea conditiilor de interschimbabilitate

Obligatoriu

25.

Prezentarea autobuzului pentru vizionare

Obligatoriu

26.

Prezentarea diagramelor de tractiune/frânăre în
variantele:
autobuz gol;
autobuz incarcat la capacitate maxima;

Obligatoriu

19.

-

autobuz incarcat la capacitatea 60%;

27.

Disponibilitatea

Min 95%

28.

Capacitatea de transport totala calculata pentru
6,5 calatori/m2

Min 100 calatori din care minim 24
scaune

29.

Structura de rezistenta din aluminiu

Nu se accepta

Omologare

Prezentarea omologarii de tip a
autobuzului cu podea coborita
autoritatile competente, în copie şi
traducere autorizata în limba romana.

30.

4. Durata contractului de achiziţie publică: până la ieşirea din garanţie a ultimului
autobuz livrat
5. Garanţia de participare la licitaţie: 50.000 euro
6. Valabilitatea ofertei: 120 de zile
7. Garanţii solicitate ofertanţilor
- garanţie de bună execuţie, în cuantum de 5% din valoarea contractului de furnizare fără TVA
- garanţia tehnică de bună execuţie, în cuantum de 5% din preţul contractului, fără TVA
8. Graficul de livrare a produselor
Livrarea autobuzelor se va face eşalonat în anul 2007, până la data de 31.12.2007.
Ofertantul va arăta clar termenele la care se angajează să livreze cele 20 de autobuze, cu
precizarea explicită a graficului de livrare a autobuzelor contractate.
9. Criteriul de atribuire a contractului: “cea mai avantajoasa ofertă economică”
Factorii de evaluare şi numărul de puncte alocate fiecărui factor sunt prezentaţi în tabelul
de evaluare:
Nr. crt.

FACTOR DE EVALUARE

Punctaj

1

PRETUL

51

2

TERMEN DE LIVRARE

12

3

SPECIFICATII TEHNICE

37

3.1

Consum specific de motorina

20

3.2

Latimea culoarului interior de trecere (mm)

1

3.3

Timpul afectat reviziilor planificate (ore pe an)

4

3.4

Elemente de siguranta (protectie importiva coliziunilor) fata-spate şi
lateral

2

3.5

Acceleratia maxima (m/s2)

1

3.6

Deceleratia maxima la franare (m/s2)

3

3.7

Indice de confort (nr. calatori pe scaune/nr. calatori în picioare) calculat
pentru 6,5 calatori pe m2

2

3.8

Performantele sistemului de aer conditionat interior salon (joule-J)

2

3.9

Performantele sistemului de incalzire interior salon (joule-J)

2

PUNCTAJ TOTAL

100

10. Preţul
Preţul este ferm în euro pe toată durata contractului, pentru livrare franco achizitor –
RA OTL, cu toate taxele şi asigurările pe timpul transportului până la sediul autorităţii
contractante, taxe vamale şi alte datorii în vamă incluse (se compară preţul autobuzelor in
Euro, franco Achizitor, DDP ORADEA, vamuit).
11. Condiţii de plată
Autoritate Contractantă nu va face plăţi în avans.
Autoritatea Contractantă va achita integral contravaloarea fiecărei unităţi livrate în
termen de 14 zile calendaristice de la întocmirea procesului verbal de recepţie a unităţii
(autobuzului respectiv).
Oradea, 28 iunie 2007.

