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DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI

în vederea încheierii contractului de achiziţie în sistem leasing operaţional pentru 4 autoturisme,

Cod CPV – 34110000-1 - autoturisme
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Februarie 2012
CALENDAR ACHIZI IE

ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR
TRANSMITERE ANUN

ACHIZI IE

17-21.02.2012
I PUBLICARE

22.02.2012

SOLICITARE CLARIFICĂRI

22-27.02.2012

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI

28.02.2012-03.03.2012

NUMIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR

12.03.2012

NUMIREA COMISIEI DE EVALUARE A CONTESTA IILOR

12.03.2012

DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR

13.03.2012 ORA 12.00

DESCHIDEREA OFERTELOR

13.03.2012 ORA 14:00

SOLICITARE CLARIFICĂRI

13.03.2012

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI

19.03.2012

STABILIREA OFERTEI CÂ TIGĂTOARE
REZULTATELOR

I COMUNICAREA 20.03.2012

DEPUNERE CONTESTA II

26.03.2012

RĂSPUNS CONTESTA II

30.03.2012

SEMNAREA CONTRACTULUI

06.04.2012
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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTAN I
PRIVIND ACHIZI IA ÎN SISTEM DE LEASING OPERAŢIONAL PENTRU
4 AUTOTURISME

Cod CPV – 34110000-1 - autoturisme
Achizitor:

ASOCIA IA PAKIV ROMÂNIA

Titlul proiectului POSDRU:

Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe
ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială
pentru persoanele de etnie romă

Nr. Contractului de finantare

POSDRU/96/6.2/S/62509

Calitatea achizitorului
proiectului:

in

cadrul BENEFICIAR

Date de bază
Nerespectarea de către ofertanţi a instrucţiunilor şi prevederilor din Documentaţia pentru ofertanţi
atrage, după caz, descalificarea acestora sau respingerea ofertelor prezentate.
Buget alocat: 180.000,00 RON
1. INFORMATII GENERALE
1.1 Achizitor:
Denumire: ASOCIA IA PAKIV ROMÂNIA
Adresa: B-dul REPUBLICII nr.40 ALBA-IULIA
Persoana de contact: Anca Maria Enache
E-mail: ancamariaenache@yahoo.com
Adresa de internet:www.pakiv.ro

Telefon: 0760.686.822
0258/811170
Fax: 0258/811170
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1.2.

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data i ora): 13.03.2012 ora 12:00
b) Adresa unde se primesc ofertele: Asociaţia Pakiv România, Secretariat, B-dul
Republicii nr. 40, ALBA IULIA, ROMÂNIA.
Orice ofertă primită după termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documenta ia pentru
ofertan i sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
2.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1 Descriere
2.1.1 Denumirea contractului de achizi ie:
Titlu: LEASING OPERAŢIONAL PENTRU 4 AUTOTURISME
2.1.2 Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achizi ionate: conform descrierii de la
punctul 5.
2.1.3. Denumire contract si loca
a) Lucrări
Execuţie
Proiectare si execu ie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerin elor
specificate de achizitor
Principala loca ie a lucrării:

ia lucrării, locul de livrare sau prestare
c) Servicii
b) Produse
X
Cumpărare
Categoria serviciului:
2A
Leasing
X
Închiriere
Cumpărare in rate
2B
Principalul loc de livrare:
Asocia ia Pakiv România
B-dul Republicii nr.40, Alba
Iulia
Tel/fax: 0258/811170

Principalul loc de prestare:

2.1.4. Durata contractului de achizi ie: de la data semnării contractului până la 31.08.2013
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3. INFORMATII DETALIATE I COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂ TIGĂTOARE
Pre ul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X

Factori de evaluare

Pondere

Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare

1. Pre ul total
pentru numărul de
km. agrea i fără
TVA

50

C - Pre ul total pentru numărul de km agrea i ofertat.
Pentru cel mai mic pre aferent numărului de km agrea i din
ofertele considerate admisibile i conforme din punct de vedere
tehnic (Cmin) se acordă 50 puncte.
Pentru celelalte pre uri din ofertele considerate admisibile i
conforme din punct de vedere tehnic se acordă C min/C*50 puncte.

2. Costuri de
func ionare

20

V – Costuri de func ionare – reprezintă pre ul pe km
suplimentar pentru depă irea nr. de km agrea i prevăzu i +
alte costuri de exploatare ofertat.
Pentru valoarea cea mai mică a pre ului/km aferent depă irii
numărului de km agrea i + alte costuri de exploatare din ofertele
considerate admisibile i conforme din punct de vedere tehnic
(Vmin) se acordă 20 puncte.
Pentru celelalte valori din ofertele considerate admisibile i
conforme din punct de vedere tehnic se acordă Vmin/V*20 puncte.

3.Caracteristici
tehnice Anexa 7

30

T – Caracteristici tehnice ofertate
Ofertele considerate admisibile i conforme din punct de vedere
tehnic care ofertează toate caracteristicile solicitate în Anexa 7 vor
primi – 30 puncte
Pentru ofertele considerate admisibile i conforme din punct de
vedere tehnic dar care nu con in toate caracteristicile tehnice
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solicitate în Anexa 7 punctajul se va calcula aplicând următoare
formulă:
- T/Tmax*30 puncte.
unde Tmax. reprezintă numărul total de caracteristici tehnice
solicitate din Anexa 7 pentru fiecare tip de autoturism solicitat.
Total

100

Punctajul final se ob ine prin însumarea celor trei valori, astfel:
-

Pfinal = Cmin/C*50+Vmin/V*20 + T/Tmax*30

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

4.2. Moneda în care este exprimat
pre ul contractului

LEI/EURO

4.3. Perioada minimă de valabilitate a
ofertei

60 zile

4.4. Modul de prezentare a ofertei
(tehnic si financiar)

Operatorii economici participanţi la procedura vor
trimite o scrisoare de înaintare şi oferta tehnică şi financiară,
prezentată în scris, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal al ofertantului, în plic sigilat, cu
men iunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE
13.03.2012 ORA 14:00” Oferta
financiară
va
fi
exprimată în lei/euro, fără TVA, globală.
Oferta tehnico-financiară se poate depune direct la
secretariatul asocia iei împreună
cu
scrisoarea
de
înaintare sau transmite prin poştă, la adresa: Asocia ia
Pakiv România, Secretariat, B-dul Republicii, nr. 40, cod.
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510130, Alba Iulia până la data limita 13.03.2012, ora 12:00
Cursul de schimb care va fi folosit la întocmirea ofertei este
Cursul BNR de la data întocmirii Documenta iei pentru
ofertan i i anume 17.02.2012, 4,3533 lei/Euro.
Numărul de exemplare în care se va prezenta oferta este
1(unul), original.
Ofertă - Documente obligatorii:
Ofertă tehnică:
-

Ofertantul va prezenta câte o ofertă tehnică pentru
fiecare tip de autoturism solicitat conform Anexei 7

Ofertă financiară:
-

Ofertantul va prezenta câte o ofertă financiară pentru
fiecare tip de autoturism solicitat conform model
Anexa 5

Anexe obligatorii la ofertă:
Anexa 1 – Scrisoare de înaintare
Anexa 2 – Declara ii privind eligibilitatea
Anexa 3 – Declara ie privind neîncadrarea in prevederile
art.181
Anexa 4 – Declara ie privind calitatea de participant la
procedura
Anexa 6 – Model scrisoare de garan ie bancară de
participare sau dovada achitării garanţiei de participare la
procedură
Plata se va efectua lunar în cel mult 10 zile de la data
emiterii facturii.
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul proiectului
www.pakiv.ro.
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4.5. Garan ia de participare

Depunerea garanţiei de participare este obligatorie.
● Cuantumul garanţiei de participare este: 3.000 lei
● Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este de
60 zile
● Forma de constituire a garanţiei de participare:
- virament bancar în contul ASOCIATIEI PAKIV
ROMANIA prin OP, CONT: RO35 BPOS 0100 6778
758 RON03, BANCPOST ALBA IULIA - se prezintă O.P.
confirmat de banca emitentă - copia documentului,
sau
- scrisoare de garanţie bancară conform model anexat
(Anexa6)
● Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

4.6. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare
scrisă adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii
ofertelor.
Ofertantul poate modifica con inutul ofertei, până la
data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând
pentru aceasta Asocia iei Pakiv Romania o cerere de
retragere a ofertei în vederea modificării. Riscurile
retransmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina
operatorului economic. Ofertele depuse la o altă adresă a
achizitorului decât cea prezentata la pct. 1.2/b şi/sau după
data şi ora limită, vor fi declarate interzise si respinse.

4.7. Informa ii referitoare la
termenele pentru livrarea
bunurilor/prestarea
serviciilor/execu ia lucrărilor

Termen de livrare: 20.04.2012
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4.8. Modalitati de contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achizi ie si de
solu ionare a contesta iei

Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unor
greşeli sau neregularităţi apărute în cadrul procesului de
atribuire a contractului pot înainta o plângere la sediul
Asocia iei Pakiv România, in termen de 2 zile de la
comunicarea rezultatului procedurii.
Comunicarea solu ionării contesta iei se va face pe site-ul
www.pakiv.ro, in termen de 2 zile de la primirea
contesta iei.

4.8. Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv condi iile de
actualizare/modificare a pre ului
contractului de achizi ie

Clauzele contractuale sunt cele prevăzute in formularul
standard al Contractului de furnizare. După semnarea
contractului de achiziţie, actualizarea sau modificarea
preţului nu va fi posibilă.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI
Achizi ionarea prin leasing opera ional a 4 autoturisme:
SPECIFICA II TEHNICE CONFORM ANEXA 7
Autoturisme

CPV
34110000-1

Cant
4

Durata contractului: de la data semnării contractului până la 31.08.2013.
Nr km estima i pe întreaga perioada: 50.000 km pentru fiecare autovehicul
Pre ul ofertat trebuie să includă: toate costurile aferentei chiriei în leasing opera ional, în limita a
17 luni i 50 000 km pe fiecare autovehicul. Beneficiarul are dreptul să refuze plata altor sume care nu
au fost eviden iate în ofertele din această licita ie, exceptând sumele care derivă din eventualele
modificări din legisla ia in vigoare.
Furnizorul asigură garan ie pe toată perioada contractului, timp de remediere 24 ore, înlocuirea
echipamentului nefunc ional în termen de 72 ore.
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Condi ii tehnice minime
Bunurile trebuie să prezinte caracteristici tehnice minime conform celor specificate în Anexa 7.
Livrarea se va face la adresa: Bulevardul Republicii, nr.40 Alba Iulia, cod poştal 510174, jude
până la 20.04.2012.

Alba,

Recep ia
Recep ia va fi efectuată de comisii constituite din reprezentan ii furnizorului i ai beneficiarului.
Dacă în cadrul recep iei se constată că bunurile furnizate nu respectă in totalitate specifica iile tehnice
din Ofertă, care devine parte integrantă a contractului, atunci furnizorul va fi obligat să remedieze
neconformită ile în decurs de 3 zile de la constatarea lor sub sanc iunea unor penalită i de 1% pe zi
pentru întârziere, din valoarea bunurilor livrate.
Garan ie

i service după livrare

Furnizorul va trebui să asigure garan ia de bună func ionare a autovehiculelor. Perioada de garan ie
începe din momentul recep iei finale.
Furnizorul va trebui sa asigure servicii de între inere i repara ii după livrare sigure i permanente,
garantând repararea bunului i înlocuirea rapidă a pieselor defecte; în caz contrar se înlocuie te
echipamentul pe perioada remedierii cu unul asemănător.
În perioada de garan ie toate piesele de schimb
garan iei, vor fi gratuite.

i interven iile autorizate, care fac subiectul

Furnizorul trebuie să prezinte lista (nume, adresă, telefon, etc.) persoanelor fizice
abilitate să asigure service-ul pentru bunurile contractate.

i/sau juridice

Pre ul
Pre ul va fi exprimat în lei/euro

i fără TVA.

Pre ul din oferta depusă în cadrul acestei proceduri va constitui pre ul din contractul de leasing
opera ional. Ofertan i declara i câ tigători i care încearcă să modifice pre ul în faza de
contractare, vor fi descalifica i i sanc iona i conform legisla iei în vigoare.
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Pre ul stabilit de ofertant este ferm, i nu poate fi schimbat sub nici un motiv în timpul atribuirii
contractului sau majorat ulterior încheierii contractului.
Modalită i de plată
Plata va fi făcută cu ordin de plata, în maxim 10 zile lucrătoare de la emiterea fiecărei facturi în original.
SPECIFICA IILE TEHNICE
Conform FI EI TEHNICE – Anexa 7
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MODEL SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Formular Anexa Nr. 1

OFERTANTUL
Înregistrat la sediul achizitorului
_______________________ nr._______/________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _________________________________________
(denumirea achizitorului şi adresa completa)

Urmare a publicării anunţului dumneavoastră în ziarul ________________________ din data de
______________
prin
care
vă
exprimaţi
dorinţa
de
a
achiziţiona
_______________________________________________, noi_______________________________
(denumirea /numele ofertantului) vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil,
conţinând :
- oferta
- documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă va satisface cerinţele.

Data completării
____________________
Cu stima,
Ofertant,
_________________________________
(semnătura autorizata)
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Formular Anexa Nr.2
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici
una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum
si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului
__________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa achizitorului)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii ......................
Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)
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Formular Anexa Nr. 3
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului
economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea
produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ............................... (zi/lună/an), organizată
de ...................................................... (denumirea achizitorului), declar pe propria răspundere că:
a)nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute
la
lit.
a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ................................;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în
materie
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Candidat/ofertant, _________________
Formular Anexa nr. 4

"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Titlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie
romă
Nr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509
________________________________________________________________________________________________________________________

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ
1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................... (denumirea
operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează
procedura), având ca obiect ........................ (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul
CPV), la data de ....... (zi/lună/an), organizată de ........................................... (denumirea achizitorului),
particip şi depun ofertă:
[] în nume propriu;
[] ca asociat în cadrul asociaţiei .......................................................;
[] ca subcontractant al ..................................................................;
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
2. Subsemnatul declar că:
[] nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
[] sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în
anexă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat achizitorul dacă vor interveni modificări în
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire
a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe
parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg
că
achizitorul
are
dreptul
de
a
solicita,
în
scopul
verificării
şi
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...................... (denumirea şi adresa
achizitorului)
cu
privire
la
orice
aspect
tehnic
şi
financiar
în legătură cu activitatea noastră.
Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)
Formular Anexa nr. 5
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OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea achizitorului si adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii,
reprezentanti
ai
ofertantului________________________________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele
(denumirea/numele ofertantului)
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram in sistem leasing
operational cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina
optiunile neaplicabile) ________________________________________, pentru suma de
__________________(moneda ofertei).
(denumirea produselor)
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in
graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________ zile, respectiv pana la data de ___________________________, si ea va
ramane
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
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7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data _____/_____/_____
_________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele _______________________________(denumirea/numele operatorului
economic)
(semnatura)
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Formular Anexa nr. 6

BANCA
____________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică
Către ____________________________________________________________________
(denumirea achizitorului şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ______________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică), noi __________________________________________
(denumirea băncii), având sediul înregistrat la _____________________________________________
(adresa băncii), ne obligăm faţă de _____________________________________________ (denumirea
achizitorului) să plătim suma de __________________________________ (în litere şi în cifre), la
prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca
în cererea sa achizitorul să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia
sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a)
ofertantul
______________________________________________________________
(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________
(denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________
(denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a
ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________________.
Parafată de Banca ___________________ (semnătură autorizată) în ziua _______ luna
________ anul _________.
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Formular Anexa nr. 7
OFERTA TEHNICĂ
FI A TEHNICĂ

Nr Crt

CARACTERISTICI
AUTOTURISME
TEHNICE

1

Combustibil: Benzină

2

Motor: 1.2 16V

3

Norma poluare: Euro 5 obligatoriu

4

Cutie viteze: Manuala 5

5

Putere: minim 75 CP

6

Consum : mixt – max 6 litri/100km
CAROSERIE

7

Ampatament : maxim 2400 mm

8

Volum portbagaj: minim 150 l

9

3u i
DOTĂRI

10

Airbag frontal

ofer

i pasager

Da

Nu

Observa ii (dacă
sunt devieri de la
specifica ii)
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ABS cu asisten ă la frânarea de urgen ă
Roată de rezervă
Bare de protec ie vopsite în ton cu caroseria
Jante de o el
Anvelope vara

i iarnă

Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric
Volan reglabil pe înăl ime
Geamuri electrice fa ă
Închidere centralizată cu telecomandă
Tapi erie din material textil
Culoarea : Alb, nemetalizat
Proiectoare de cea ă
Direc ie asistată electric variabilă
Aer condi ionat cu reglaj manual
Tetiere fa ă fixe
3 centuri de siguran ă spate cu prindere in 3 puncte
Centuri de siguran ă fa ă cu prindere în 3 puncte
pretensionate
Radio CD, satelit de comandă la volan

i
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Nr Crt

CARACTERISTICI
AUTOTURISM SUV – CLASA MEDIE
TEHNICE

1

Combustibil : Benzină

2

Motor : 1.6 16V

3

Norma poluare : EURO 5

4

Putere : minim 105 CP

5

Consum : mixt – max 8 litri/100km

6

Capacitate rezervor : minim 50 litri

7

Cutie de viteze : manuala, 5 + 1

8

Trac iune 4x4
CAROSERIE

9

Dimensiuni : aproximativ 4315 x 1822 x 1625 mm
DOTARI

10
11
12

Jante de oţel
Mânere deschidere uşi din exterior negre
Geamuri cu tentă de culoare

Da

Nu

Observatii (daca
sunt devieri de la
specificatii)
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ABS cu EVB

i asisten ă la frânare de urgen ă

Airbag frontal şofer
Centuri de siguranţă faţă fixe
3 centuri de siguranţă spate cu prindere în 3 puncte
Tetiere faţă cu reglare pe înălţime
Airbag frontal pasager (cu deconectare manuală)
Antidemaraj electronic
Direcţie asistată hidraulic
Lunetă degivrantă

i

tergător lunetă

Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj manual, negre
Încălzire – ventilare cu 4 viteze
aer

i comandă reciclare

Radio CD

Data _____/_____/_____
_________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
oferta pentru si in numele _______________________________(denumirea/numele operatorului
economic)
(semnatura)

