Nr.179/14.08.2014
FUNDATIA DE ABILITARE SPERANȚA
Localitate Timișoara, str. Martir Constantin Radu, nr. 23
CUI 4691316

INVITAȚIE
În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția unui autoturism necesar
în cadrul proiectului “Un bun început”
Fundația de Abilitare Speranța vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției unui auvehicul necesar în
cadrul proiectului “ Un bun Început”.

1

DATE PRIVIND ACHIZITORUL

FUNDAȚIA DE ABILITARE SPERANȚA
Adresa: localitatea Timișoara, str. Martir Constantin Radu, nr. 23
CUI: 4691316
Denumire banca: ING Bank
Cont bancar: RO13INGB0002001188768914
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3
4

OBIECTUL CONTRACTULUI

achiziție autovehicul, cod CPV 34111100-9

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULU

71 653 LEI, valoare fara tva

CANTITATI

5

DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

1 bucată
procedura competitivă simplificată reglementată de OUG nr.
34/2006

6

CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI
CAPACITATEA
OPERATORULUI ECONOMIC

7

SPECIFICATIILE TEHNICE ALE BUNULUI CE
URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE

8

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE
A OFERTELOR

licit pe piată, autorizat
-airbag pentru șofer și pasager
-airbaguri laterale față
-airbaguri pentru cap
-normă de poluare EURO 5
-sistem de reglaj moment motor
-sistem anti-blocare roți
-sistem electronic de stabilitate
-sistem de control al tracțiunii
-sistem de blocare electronică a diferențialului
-servotronic
-oglinzi exterioare electrice și încălzite
-parbriz antitermic
-aer condiționat cu reglaj electronic
-bare de protecție fată și spate
-închidere centralizata
-a doua usa culisanta laterala stanga
-numar locuri- 5
-lungime totala - minim 4400mm
-ampatament - minim 2600mm
-garda la sol - minim 1600mm
-garantia - minim 24 luni fara limita de km
-motor - minim 1,6
- putere minim 75 CP
20 august 2014, data poștei

1
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10
11
12

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE
SI MODUL DE PREZENTARE AL ACESTORA
LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE
OFERTELE
PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
PERIOADA DE LIVRARE A
AUTOVEHICULULUI

Ofertele se vor trimite prin postă, la următoarea adresa:
județul Timiș, localitatea Timișoara, strada Popovici Aurel, număr
17, cod postal 300050. Modelul de prezentare a ofertei: anexă
formular nr. 1
limba română
1 septembrie 2014
maxim o saptămână de la efectuarea plății

13

DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII
OFERTELOR

data: 25 august 2014
ora: 10:00
locul: localitatea Timișoara, județul Timiș, str. Popovici Aurel,
număr 17

14

DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA
DE CLARIFICARI

26 august 2014

15

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI

Contractul de finanțare nerambursabilă număr RO2013_C4_30
finanțat din fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al
Spațiului Economic European 2009-2014

16

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A
CONTRACTULUI

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Anexă: Formular 1 – Formular de ofertă.
Manager de proiect

BABA LETIȚIA MARILENA

2

ANEXĂ: Formular nr. 1
OFERTANT
__________________
(denumire/nume)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _____________________________________________________
(denumirea achizitorului si adresa completa)
Domnilor,

1. Examinând invitația primită, subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele în clar) reprezentant
……………………………. (legal/împuternicit) al ofertantului…………………………………………. (denumirea/numele
ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să
livrăm ……………. (denumirea bunului) pentru suma de ……………………………………………… (suma în litere și în
cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea
adăugata în valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile necesare
în cadrul proiectului ……………………………………., în termenul solicitat de achizitor.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile (perioada în
litere si în cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. În anexa la oferta gasiti specificatiile tehnice pentru bunul oferit de catre noi.
Data completării ___________________
Ofertant,
___________________________
(Numele si prenumele in clar ale persoanei care semneaza, stampila )
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