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SPECIFICAȚII TEHNICE 

LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII LEASING OPERATIONAL 
AUTOTURISM  

coduri CPV 34110000-1 , 7020000-3 

 

 în cadrul proiectului 

 
  

„ Desegregarea Romilor prin Aplicarea, Gestionarea şi Operaționalizarea 
Măsurilor de Includere și de Reducere a Excluziunii Sociale aplicând Tactici 

Integrate, cod Mysmis 102788 

 
 

Finanțat prin 
 
 
 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei 

Obiectiv specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitatile marginalizate în care există populație aparținând 

minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate  
 
 

Contract POCU/18/4/1/102788 
 
 

 
septembrie 2017 

 
 

Aprobat, 
         Reprezentant legal 

 Alina JIJIE 
 
 



Procedura de achiziție aplicată contractului de servicii: conform prevederilor Ordinului nr. 1284 

din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ 

beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din 

fonduri europene. 

 
Prezentare generală a proiectului 

 
Reducerea gradului de excluziune socială și sărăcie pentru 551 de membri ai comunităților rome 
marginalizate determinate și delimitate geografic în satele Rădeni și Doagele (comuna Dragomirești, 
județul Vaslui) într-o manieră integrată, inovativă și sustenabilă. Proiectul va contribui la realizarea 
obiectivului specific al programului și al apelului prin implementarea de măsurilor integrate de 
ocupare, educație, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, îmbunătățirea condițiilor de locuit și 
de combatere a discriminării și promovare a multiculturalității. 
 
 
Informatii generale 
 
 

Denumire achizitor: E.M.I. CALL DATA SRL 

Sediul social: mun. Iași, șos. Păcurari 
nr. 127, parter, camerele P-24 și P-25, 
incinta EVO BUSINESS CENTER, jud. 
Iaşi 

Adresa de corespondență: mun. Iași, șos. 
Păcurari nr. 127, parter, camerele P-24 și P-25, 
incinta EVO BUSINESS CENTER, jud. Iaşi 

Persoana de contact: Reprezentant 

legal, Jijie Alina 

 
 
e-mail: alina.jijie@eastmarketing.ro  

Tel.: 0743-652.415 Fax.: - 

Descriere: Obiectul contractului îl constituie achiziția serviciilor de leasing operational pentru un 
autoturism pe durata a 35 luni 

 
 

Livrarea - la adresa de livrare specificată în cadrul prezentei documentaţii va fi asigurata în 

mod gratuit de către furnizor. 

Denumirea contractului de achiziție: 

Contract de servicii leasing operational autoturism 

mailto:%20alina.jijie@eastmarketing.ro


Valoarea estimată a contractului este de: 175.000 lei (f ăr ă T VA ), respectiv de 208.250 lei 

(cu TVA inclus). 

Pentru stabilirea echivalenței ofertelor prezentate in EURO/USD, se va folosi cursul BNR 

valabil la data de 06.09.2017, respectiv de 1 EURO = 4,5959 lei, 1 USD = 3,8697 lei. 

 
Nr. 
crt. 

Denumire Buc Specificaţii tehnice minimale 

1 Leasing 
operational 
autoturism 

1 Leasing operational autoturism: 

Capacitate – minim 2700 cm3 

Tracțiune 4*4 

Accelerație (0-100 km/h) – maxim 13 secunde 

Combustibil – motorină 

Consum mixt (urban și extraurban) – maxim 7,5 l/km 

Norma de poluare – Euro 6 sau Euro 7 

Faruri LED 

Lumini de zi cu tehnologie LED 

Oglinzi retrovizoare reglabile electric și incalzite 

Sistem de spalare pentru faruri 

Senzor pentru aprindere automată faruri 

Stergator parprize, cu senzor de ploaie 

Deschidere luneta 

Stergator luneta integrat 

Sistem de averitzare a presiunii in pneuri 

Volan incalzit 

Volan cu reglaj electric pe inaltime si adancime 

Sistem ”follow me home” 

Caroserie cu șapte locuri 

Scaune sofer și pasager reglabile electric 

Scaune incalzite pentru randul 1 si randul 2  

Bancheta randul 3 franctionabila 50:50, cu reglare electrica 

Memorare pozitii scaun sofer 

Cotiera centrala cu functie de refrigerare 

Sistem de monitorizare a unghiului mort 

Sistem de avertizare a traficului in spatele masinii 

Suspensie spate pneumatica 

Sistem de navigatie cu posibilitate de acces servicii web 

Functier de pre-incalzire 

Cruise control 

Priza 220 V 

Luneta cu deschidere separata, cu dezaburire si stergator 

Airbag-uri frontale sofer si pasager 

Airbag-uri laterale sofer si pasager 

Airbag-uri cortina (pentru randul 3 inclusiv) 

Airbag  genunchi sofer 

Bare de protectie in usile laterale 

ABS  

Tetiere fata active 

Inchidere centralizata cu telecomanda 

Tapiterie piele 

Sistem de control al stabilitatii 

 



    

Inchidere centralizata cu telecomanda 

Tapiterie piele 

Sistem de control al stabilitatii 

Sistem de control activ al tracțiunii 

Sistem de asistență la pornirea in rampa 

Sistem de vizibilitate 360 

Asistenta pentru parcare 

Suspensie dinamica 

Diferential central blocabil electric 

Diferential spate blocabil electric 

Directie hidraulica asistata variabil 

Sistem de monitorizare pozitie roti fata 

Sistem audio  

Transmisie automată 
 
 
 

Important: 
 

 
 

 Ofertanţii care participă la procedura competitivă trebuie să citească şi să-şi însuşească 

regulile şi termenii acestei documentaţii de atribuire. 

 Cerinţele din prezenţa documentaţie vor fi considerate că fiind minimale. Vor fi luate în 

considerare toate ofertele care, prin  propunerea tehnică, îndeplinesc cerințele tehnice 

solicitate sau asigura un nivel superior al cerinţelor minimale; ofertele cu caracteristici 

tehnice inferioare celor prevăzute în prezenţa documentaţie vor fi considerate neconforme. 

 Specificaţiile tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un produs special, o 

marca de fabricate sau de comerţ, un breved de inventive, o licenţă de fabricaţie, etc. sunt 

menţionate numai pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au că efect 

favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor produse. Aceste 

specificaţii vor fi considerate că având menţiunea “sau echivalent”. 

 Toate produsele vor fi noi, neexploatate până la momentul dării lor în folosinţă. 

 Caracteristicile prezentate în configuraţia de baza sunt obligatorii şi minimale, ele putând 

fi ofertate la un nivel superior. 

 În situația în care echipamentul ofertat înglobează o tehnlogie care face ca acestea să 

îndeplinească cerințele tehnice prevăzute în prezenta documentație, sau să fie superioare 

acestora, propunerea tehnică poate să se abată de la specificațiile tehnice minime 

solicitate, cu condiția ca ofertantul să demonstreze echivalenţa/superioritatea produsului 

ofertat cu/față de performanțele tehnice solicitate. 



 Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a documentelor solicitate, a 

propunerii tehnice și financiare 

 

DOCUMENTE SOLICITATE 
Declaratie pe propria raspundere 
privind evitarea conflictului de 
interese pe parcursul derularii 
procedurii de achizitie desfasurata 
conform Ordonanței de Urgență a 
Guvernului României nr. 66/2011. 
Solicitat         Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie:   
1. Se solicita prezentarea declaratiei  pe propria raspundere 

privind evitarea conflictului de interese pe parcursul derularii 
procedurii de achizitie desfasurata Declarație privind 
neîncadrarea în situațiile de conflict de interese, conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 66/2011, prin 
completarea Formularului nr 2. 

. Persoanele reprezentante ale Achizitorului, care trebuie avute în 
vedere în momentul semnării declarației:  

1. Jijie Alina – 
2. Bicu Irina-Ioana  
3. Gutu Irina 

Declaratie privind situația personala 
a ofertantului 
Solicitat           Nesolicitat □ 

Se solicita prezentarea declaratiei  privind situația personală a 
operatorului economic prin completarea Formularului nr. 3  

Indeplinirea obligatiilor exigibile de 
plata impozitelor si taxelor catre 
bugetul general consolidat 
Solicitat            Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie:   
Se solicita  prezentarea certificatului privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata impozitelor si taxelor catre bugetul 
general consolidat, in original sau copie legalizata, valabil la data 
depunerii ofertelor. 

Indeplinirea obligatiilor exigibile de 
plata impozitelor si taxelor catre 
bugetele locale  
Solicitat             Nesolicitat □ 

Cerinta obligatorie:   
Se solicita  prezentarea certificatului privind indeplinirea 
obligatiilor exigibile de plata impozitelor si taxelor catre bugetele 
locale, in original sau copie legalizata, valabil la data depunerii 
ofertelor. 

 Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) 
Persoane juridice/fizice romane 
Solicitat            Nesolicitat □  

Cerinte obligatorii:  
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, 
in oricare din formele, original, copie legalizata sau copie lizibila cu 
mentiunea «conform cu originalul», din care sa rezulte: 

 denumirea operatorului economic si toate datele de 
identificare; 

 codul unic de inregistrare; 
 sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, 

sucursale, subunitati (adrese); 
 structura capitalului social; 
 numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; 
 domeniul de activitate principal; 
 domeniile de activitate secundare; 
 codurile CAEN autorizate; 
 situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, 

dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, 
faliment sau suspendare temporara a activitatii etc). 

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Persoane juridice/fizice straine 
Solicitat            Nesolicitat □ 

Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori 
apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu 
prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este 
rezident, din care sa rezulte: 

 denumirea operatorului economic si toate datele de 
identificare; 

 codul unic de inregistrare; 
 sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, 

sucursale, subunitati (adrese); 
 structura actionariatului; 
 numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; 



 domeniul de activitate principal; 
 domeniile de activitate secundare; 
 situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, 

dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, 
faliment sau suspendare temporara a activitatii etc). 

Documentele vor fi atasate in copie conform cu originalul si vor fi 
insotite de traducere autorizata in limba romana. 

Situatia  economico-financiara                                   
Informatii privind  situatia 
economico –financiara 
Solicitat                Nesolicitat □ 

Cerinte obligatorii:   
Se solicita  prezentarea cifrei de afaceri obtinute in ultimii 3 ani 
financiari prin completarea Formularului nr. 4 din Sectiunea a III-a  
 Se solicită bilanțul financiar pe ultimii 3 ani; 

 
Informatii privind  experienta 
similara:  
Solicitat                Nesolicitat □ 

Cerinte obligatorii:   
Se solicita  prezentarea experientei similare din ultimii 3 ani 
(perioada septembrie 2014 –august 2017), prin completarea 
Formularului nr. 5 din Sectiunea a III-a. Se atașează la acest 
formular copii după contractele menționate (finalizate sau in 
derulare) sau procese verbale.  Prin experiență similară se 
înțelege: servicii de leasing -  minim 1 contract.  
Se solicită minim 1 scrisoare de recomandare din partea 
contractorilor de servicii de leasing sau alte categorii de 
contractori 

Informatii privind asocierea 
Informatii privind asocierea 
Solicitat          Nesolicitat □ 

Cerinte obligatorii: 
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a 
depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie se va prezenta un 
acord de asociere din care vor rezulta cel putin urmatoarele: 

- faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de 
executarea contractului pe parcursul derularii acestuia; 

- nominalizarea liderului asociatiei; 
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei; 
- platile se vor face catre liderul asociatiei; 
- partea/partile din contract care urmeaza sa fie 

indeplinita/ indeplinite de fiecare asociat in parte. 
Achizitorul isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in 
cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. 
Nota: 
In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind 
situatia personala a candidatului/ofertantului si capacitatea de 
exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de 
fiecare asociat in parte. 

 



Modul de 

prezentare a 

ofertei din punct 

de vedere tehnic 

si financiar 

PROPUNEREA TEHNICĂ: va fi elaborată astfel încât să rezulte că 

produsele ofertate îndeplinesc în totalitate cerinţele tehnice din 

documentaţia de atribuire. 

Cerinţele tehnice solicitate reprezintă un minim de cerinţe tehnice ce 

trebuie respectate de autoturismul ce face obiectul contractului de 

leasing operational. 

Vor fi luate în considerare ofertele care îndeplinesc cerințele tehnice 

minimale și cele care prin propunerea tehnică presupun asigurarea unui 

nivel calitiv al autoturismul ce face obiectul contractului de leasing 

operational superior cerințelor minimale. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare atrage 

neconformitatea ofertei şi descalificarea ofertantului. 

Orice propunere tehnică elaborată prin simplă copiere a documentației 

de achizitie va fi respinsă că neconformă. 

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că 



 

 anumite elemente ale propunerii tehnice depusă de ofertant sunt 

inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în documentaţia tehnică 

ofertată, prevalează prevederile documentaţiei de atribuire. 

Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage încadrarea ofertei tehnice 

că neconformă, urmând a fi respinsă. 

PROPUNEREA FINANCIARĂ: trebuie să se încadreze în limita valorii totale 

estimate a contractului de achiziţie, sub sancţiunea respingerii acesteia. 

Oferta va preciza numarul de luni si pretul/luna al serviciilor ofertate 

(valori cu fara TVA si cu TVA). Ofertantul  are  obligaţia  de  a  exprimă  

preţul  în  LEI,  EURO  sau  USD. Valoarea menţionată în oferta va include 

toate informaţiile cu privire la preţuri, tarife, precum şi alte condiţii 

financiare comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie. 

Se va complete Formularul nr. 6 si Anexa la formularul nr. 6. 

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

Ofertele depuse vor fi considerate conforme dacă sunt compatibile din 

punct de vedere al performantelor şi parametrilor tehnici cu specificaţiile 

solicitate prin prezenta documentație şi se încadrează în valoarea totală 

supusă licitaţiei. 

Perioada minima 

de valabilitate a 

ofertei 

Oferta trebuie să fie valabilă minim 60 de zile calendaristice de la data 

limită de depunere a ofertelor. 

Modul de 

prezentare al 

ofertei 

1. Oferta are un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al 

conţinutului pe toată perioada de valabilitate şi trebuie să fie semnată de 

către ofertant sau de către o persoană împuternicită de acesta. În cazul 

semnării de către un împuternicit, în original, împuternicirea semnată de 

reprezentantul legal al operatorului economic privind nominalizarea 

persoanei împuternicite să angajeze ofertantul în contract. 

2. 2. Ofertele pot fi transmise prin poștă/curier sau depuse direct de către 

ofertant la adresa mun. Iași, șos. Păcurari nr. 127, parter, camerele P-24 și 

P-25, incinta EVO BUSINESS CENTER, jud. Iaşi, până la data de 

18.09.2017, ora 14:00. 



 

 
33. Se va depune 1 exemplar al ofertei în original. 

4. Nu se acceptă oferte întârziate. Oferta care este depusă/transmisă la o 

altă adresa a achizitorului decât cea stabilită în documentația de 

achiziție/invitaţia de participare ori care este primită de către achizitor 

după expirarea datei şi/sau orei limita pentru depunere va fi returnată 

nedeschisă. 

5. La primirea ofertelor, achizitorul le va înregistra în ordinea primirii 

acestora. 

6. Oferta va fi elaborată astfel încât această să furnizeze toate informaţiile 

solicitate cu privire la preţ, modalitate şi termenii de plata, garanţie, 

termen de livrare, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate 

de obiectul contractului de servicii. 

7. Oferta va conţine datele de corespondentă ale furnizorului (adresă de 

corespondenţă, fax, e-mail)  pentru situația  în care  achizitorul  va 

considera necesară solicitarea de clarificări cu privire la îndeplinirea 

cerințelor prevăzute în prezenta documentație. 

Locul depuneri 

ofertelor 

Adresa la care se va depune oferta este: ași, șos. Păcurari nr. 127, parter, 

camerele P-24 și P-25, incinta EVO BUSINESS CENTER, jud. Iaşi 

Data limita de 

depunere a 

ofertei 

18.09.2017, ora 14:00 

Termenul limită 

de solicitări și 

clarificări 

15.09.2017, ora: 14:00 

Clarificările se acceptă în forma scrisă, depuse personal, prin poștă/curier 

rapid la adresa mun. Iași, șos. Păcurari nr. 127, parter, camerele P-24 și 

P-25, incinta EVO BUSINESS CENTER, jud. Iaşi sau prin e-mail la 

alina.jijie@eastmarketing.ro 

 adresa:levente.miko@mobiliertransilvan.ro 
Modul de lucru al 

comisiei de 

evaluare 

Comisia de evaluare: 

 Va analiza ofertele pentru a stabili dacă acestea au fost primite 

înainte de termenul limita de primire al ofertelor şi dacă indeplinesc toate 

condiţiile solicitate; ofertele primite după termenul limita stabilite pentru 

depunerea ofertelor şi cele care nu conțin atasate documentele solicitate 

mailto:levente.miko@mobiliertransilvan.ro


vor fi respinse. 

 Va analiza ofertele ce nu au fost respinse, sub aspectul îndeplinirii 

tuturor specificaţiilor tehnice şi a celorlalte condiţii prevăzute în prezenţa 

documentaţie; ofertele ce nu îndeplinesc condiţiile minimale din punct de 

vedere al valorii, performanţelor tehnice şi al obiectului acestora cu toate 

cerinţele prevăzute în prezenţa documentaţie, vor fi respinse. 

 Va putea solicita, în timpul analizării ofertelor, clarificări 

ofertanţilor. Acestea se vor transmite prin adresa scrisă ofertantului (prin 

intermediul poștei electonice), în care se va preciza şi termenul de 

răspuns al acestuia la clarificarile solicitate. 

 Va stabili oferta câştigătoare, întocmind notă justificativă pivind 

atribuirea contractului de furnizare. 

 La finalul procedurii, în termen de maxim 5 zile calendaristice de 

la semnarea contractului de achiziţie, se va completa anunţul pe pagină 

web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului. 

 
 

 Atribuirea contractului 
 

 
Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice și 

financiare superioare, în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine 

realizării scopului proiectului. 

Se vor compara ofertele primite în raport cu toate specificațiile tehnice publicate și va fi aleasă 

oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport 

calitate/preț competitiv. 

 
 

Principalele elemente de departajare în funcție de care va fi realizată evaluarea ofertelor în 

vederea stabilirii ofertei care prezintă cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului 

proiectului sunt: 

 preț. 

 specificații tehnice superioare; 

http://www.fonduri-ue.ro/


Notă: Pentru ca oferta să poată fi diferenţiată în funcţie de elementele de departajare detaliate 

mai sus este necesar ca aceasta să conţină referiri la aceste elemente de departajare. 

 
 

 Condiții comerciale 
 
 
 

Locul de livrare al bunurilor Livrarea autoturismului va fi asigurata în mod 

gratuit de către furnizor si  se va face în: 

localitatea Iași, șos. Păcurari nr. 127, parter, 

camerele P-24 și P-25, incinta EVO BUSINESS 

CENTER, jud. Iaşi 

Termen de livrare, montare, instalare si 

punere in functiune 

Maxim 3 de zile de la semnarea contractului. 

 
 
 
 

 Obligațiile  ofertantului  câștigător  în  vederea  realizării/îndeplinirii  parametrilor  și 

indicatorilor din contractul de finanțare 

 
 

Cerinte solicitate Detaliere 

Condiții privind 
siguranța în 
exploatare 

Autoturismul trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât să 
funcţioneze sigur şi să nu prezinte nici un pericol pentru persoane, 
mediu sau proprietate atunci când este folosit conform instrucţiunilor 
de utilizare. 
Autoturismul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să fie însoţit de instrucţiuni de utilizare, întreţinere şi service 

pentru achizitor. 

 



 

 
 

 Condiții de livrare și service 
 
 
 

Cerinte solicitate Detaliere 

Livrare și punere în funcțiune Asigurate gratuit de furnizor la sucursala achizitorului din 
localitatea Iași, șos. Păcurari nr. 127, parter, camerele P-24 și P-
25, incinta EVO BUSINESS CENTER, jud. Iaşi mărfii: 

- Manual de operare - instrucțiuni de utilizare, 

întreținere și service pentru achizitor, în limba română; 

- Carte tehnica. 

- Factura fiscala; 

- Cartea de identitate; 

- Declaratia/Certificatele de calitate și conformitate 

- Certificate de garanție. 

Aceste documente vor fi puse la dispoziția achizitorului la data 

livrării echipamentului. 

Termen de livrare - 3 de zile de la semnarea contractului de 

catre ambele parti. 



 

Instruire personal achizitor După livrare, reprezentanţii ofertantului câştigător vor 

asigura instruirea a minim 1  persoana desemnata de către 

achizitor. 

Inspecția,  testarea  și  recepția 

calitativă și cantitativă 

După livrare, se vor efectua testarea şi inspecţiile în vederea 

recepţiei calitative şi cantitative. 

Recepţia se efectuează de către o persoană desemnată și 

numită de achizitor. 

În prezenţa reprezentanţilor ofertantului câştigător, 

reprezentanţii achizitorului vor testa şi vor efectua inspecţii 

privind concordanţa autoturismului cu cerinţele expuse în 

documentația de achiziție. Vor fi realizate cel puţin 

următoarele: 

- verificarea cantităţilor 

- verificări vizuale şi dimensionale 

- verificarea caracteristicilor tehnice: ofertantul 

câştigător demonstrează şi parcurge împreună cu clientul 

această etapă 

- testarea funcţională, daca este cazul. 

Recepţia cantitativă şi calitativă se face la locul de livrare 

menţionat de achizitor. 

După inspecţie şi testare, se va încheia un proces verbal de 

predare-primire, conform cerinţelor din contract. 

În cazul în care bunul furnizat de întreprinderea câştigătoare 

nu coincide din punct de vedere al cantităţii, configuraţiei, 

preţului  sau  calităţii  (performanţelor)  cu  cele  din  oferta, 



 

 achizitorul îşi rezervă dreptul de a anula rezultatul licitaţiei, 

inclusiv contractul de achiziţie şi de a solicită daune 

compensatorii. 

Service-ul Va fi asigurat de furnizorul  sau de firme agreate de acesta, pe 

toata durata valabilitatii contractului de leasing. 

Piese de schimb și consumabile 

pe perioada de exploatare 

Asigurate de furnizoru sau de firme agreate de acesta, pe 
toata durata valabilitatii contractului de leasing. 

 
 

 Perioada de valabilitate a contractului 

Perioada de execuție a contractului: 35 luni. 

Contractul va rămâne valabil până la finalizarea obligațiilor asumate de către părți. 
 

 
 Calendarul procedurii 

 
 

Publicarea anuntului de participare 06.09.2017 

Termen limită informații și clarificări 15.09.2017, ora 14:00 

Data limita pentru primirea ofertelor 18.09.2017, ora 14:00 

 
 

 Remarci finale 
Achizitorul nu este obligat să desemneze câştigătoare ofertă cu preţul cel mai scăzut. Legalitatea şi 

autenticitatea documentelor prezentate de ofertanţi sunt prezumate. 

Ofertantul este singurul responsabil de legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor 

prezentate, în original sau în copie. Analiza documentelor prezentate de ofertanţi, de către Comisia 

de Evaluare, nu angajează responsabilitatea sau obligaţia Comisiei de a accepta documentele ca 

autentice şi legale şi nu exonerează resposabilitatea singulară a ofertantului în acest domeniu. 

 
 
Intocmit, 
Ec. Pascutoi Paula-Mihaela 
 
 



 
 

 
 

 
1. Scrisoare de înaintare - Formular nr. 1; 
2. Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese pe parcursul derulării 

procedurii de achiziție desfășurată conform ordinului 1120/2013 - Formular nr. 2; 
3. Declarație pe propria răspundere privind situația personală a operatorului economic – Formular nr. 

3 ; 
4. Fisa informatii generale - Formular 4 
5. Fișă de experiență similară – Formular nr. 5; 
6. Formular de oferta – Formular nr. 6 
7. Anexa la Formular nr. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular nr. 1 
 
 
OFERTANTUL  
 .................. ………..                    
(denumirea/numele) 
 
 
 
                               SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 
Catre .................................................(denumirea Achizitorului)  
 
Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare din .................. (ziua/luna/anul) prin care suntem invitati sa prezentam 
oferta in scopul atribuirii contractului................................................................(denumirea contractului de achizitie), noi 
................................................. (denumirea/numele ofertantului), va transmitem alaturat plicul sigilat continand oferta 
noastra, in original.      
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 
 
Data completarii ............... 
 
 
 
Cu stima, 
 
Ofertant 
(numele ofertantului, numele persoanei autorizate, semnatura si stampila) 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Formular nr. 2 
OFERTANTUL  
.................. ………..                    
 (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
Privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau 
a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
Subsemnatul(a).....................................în calitate de reprezentant legal al 
ofertantului..................................referitor la procedura de achiziţie servicii leasing operational , declar pe proprie 
răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/ 2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/ sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 142/ 2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
Subsemnatul(a),.......................................................... declar că voi informa imediat achizitorul 
__________________________ dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie. 
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 declaraţiei, orice 
informaţii suplimentare. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
 
Operator economic,         Data 
............................... (numele şi funcţia persoanei autorizate) 
................................. (semnătura persoanei autorizate 
 
 
 
 



 
 

Formular nr. 3 
OFERTANTUL  
.................. ………..                    
(denumirea/numele) 
 
DECLARAŢIE 
privind situaţia personală a operatorului economic 
 
 
Subsemnatul, ………………. reprezentant împuternicit al …………………….. (denumirea operatorului economic) în 
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 
nu mă aflu în situaţia prevăzută de legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
Subsemnatul, ……………….. reprezentant împuternicit al ……………………, în calitate de candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ……………………..pentru contractul mentionat 
……………………, la data de ………………, organizată de ………………………, 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 pana la data solicitată; 
d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 
e)  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 ca autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării                                                                  Operator economic, 



 
 

  
Formular nr. 4 
OFERTANTUL  
.................. ………..                    
 (denumirea/numele) 
 
 
FISA INFORMATII GENERALE 
 
1. Denumirea/numele: 
2. Codul fiscal: 
3. Adresa sediului central: 
4. Telefon: ..............................Fax:............................. E-mail.................................... 
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare  ...........................................  (numarul, data si locul de 

inmatriculare/inregistrare) 
6. Obiectul de activitate, pe domenii:  ...................................................................(in conformitate cu prevederile din 

statutul propriu) 
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................(adrese complete, telefon/fax, 

certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: 
______________________________________________________________________ 
                                           Cifra de afaceri anuala                       Cifra de afaceri anuala 
Anul                                        la 31 decembrie                                   la 31 decembrie 
                                                   (mii lei)                                             (echivalent euro) 
______________________________________________________________________ 
1.   2014  
______________________________________________________________________ 
2.   2015 
______________________________________________________________________ 
3.   2016 
______________________________________________________________________ 
Media anuala: 
______________________________________________________________________ 
 
Operator economic, 
 ....................... 
(semnatura autorizata) 



 
 

Formular nr. 5 
OFERTANTUL  
.................. ………..                    
 (denumirea/numele) 
 
Fisa de 
EXPERIENTA SIMILARA 
Contractul nr. 1  
 
1. Denumirea si obiectul contractului:  ________________________________________________ 
 
1. Numarul si data contractului  ____________________________________________________ 
 
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului  _________________________________________. 
 
3. Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________________________. 
Tara: _______________________. 
 
5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
 |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 
 |_| contractant asociat 
 |_| subcontractant 
 

6. Valoarea contractului: 
 

Valoarea Exprimata in moneda in care  s-a 
incheiat contractul 

Exprimata in 
echivalent euro 

a) initiala (la data semnarii contractului)   

b) finala (la data finalizarii contractului)   

                          
7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:  
__________________________. 
 

8. Gama de produse furnizate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care 
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:  

…………………………………….……………………… 
Contractul nr. 21  
… 
Anexam  prezentei fise de experienta similara urmatoarele documente: 

a) .................... 
 
Operator economic, 
     (semnatura reprezentant lega 
 
 
 
 
 
 
Formular nr. 6 
 
OFERTANTUL  

                                                           
1
 Se reiau punctele 1 – 8 de la Contractul nr. 1, pentru fiecare contract inclus in Experienta similara 



 
 

 ................. ………..                    
 (denumirea/numele) 
 
 
FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA  
 
Catre .................................................(denumirea Achizitorului) 
 
Doamnelor si Domnilor,  
 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul............................... (nume si prenume), reprezentant al 
ofertantului................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca in prevederile si cerintele cuprinse in documentatia 
mai sus mentionata, sa prestam servicii de ………........................... pentru suma de .................................(suma in litere 
si cifre precum si moneda ofertei), conform anexei la fornularul nr. 6,  platibila in 35 rate lunare egale, la care se adauga 
taxa pe valoare adaugata in valoare de ..................(suma in litere si cifre).  
2. Ne angajam ca in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare,sa furnizam serviciile in perioada asumata 
prin semnarea contractului de furnizare. 
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o perioada de 30 zile. 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de furnizare aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 
catre dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
 
Data completarii:       Ofertant 
 
 
(numele ofertantului, numele persoanei autorizate, semnatura si stampila) 



 
 

Anexa la formular nr. 6 
 
OFERTANTUL  
 ................. ………..                    
 (denumirea/numele) 
 
 
 
 
CENTRALIZATOR DE PRETURI 
 
 

Nr.crt 
Denumire UM Cantitate 

Pret unitar 
RON 

Pret total 
RON 

TVA 
RON 

1. Rata Luna     

TOTAL   

 
 
 

 



 

 


