FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 2- Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv specific 2.4 - Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani,
înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare profesională inițială
Titlul proiectului: NEETS – Educație de calitate pentru tinerii NEETS! POCU/885/2/5/148142
Contract POCU 9938/24.06.2021

Anunț
Asociația pentru Incluziune Socială “Proetnica” în calitate de partener implementeaza
proiectul ”NEETS – Educație de calitate pentru tinerii NEETS!” (POCU/885/2/5 /148142).
In scopul implementării în bune condiîii a proiectului și a derulării corespunzatoare a
achizitiilor propuse prin bugetul acestuia, Asociația pentru Incluziune Socială “Proetnica” solicită
oferte de preț pentru încheierea unui contract de prestări servicii pentru contractarea unui leasing
operațional fără achiziție a unui autoturism, pentru echipa de proiect, necesar pentru utilizarea în
cadrul implementării activitaților.

a.

Informații generale privind Autoritatea Contractantă:
Beneficiar: Asociația pentru Incluziune Socială “Proetnica”
Persoana de contact: Mihăiescu Oana
Detalii de contact :
- Adresa : București, sector 5, str. Sabinelor, nr. 9, parter, ap. 4
- Nr. Telefon : 0751.283.314/ 0742.554.717
- E-mail : asociatia.proetnica@gmail.com

b.

Tipul de contract
Prestări servicii. Nu este necesar încheierea unui acord cadru.

c.

Denumirea serviciilor ce urmeaza a fi prestate și codul CPV, precum și volumul/caracteristicile
acestora
Servicii de leasing operațional fără achiziție pentru 1 (unu) autoturism — cod CPV 34110000-1
| Autoturisme.

Caracteristici obligatorii:
Motorizare
Motorizare — Benzină
Baterie minim 40 A-h / 12V
Emisii C02 — maxim 100g/km
Consum mixt — maxim 4,5 1/100km
Norma emisii – EURO 6d Temp
Transmisie manuala – 6 viteze
Tracțiune 4x2
Putere maximă 150CP
Capacitate rezervor – peste 50 l
Accelerație - 0-100 pana in 10 sec
Km rulati– 0 – 50 km
Garanție
Minim 24 luni, fără limită km
Functionalitate
Airbag-uri frontale șofer și pasager
Airbag-uri laterale șofer și pasager
Airbag-uri tip cortină față și spate
Sistem de asistare la depășirea benzii de rulare
Sistem de asistență pre-coliziune
System de monitorizare a presiunii pneurilor
Centuri de siguranță cu sistem de pretensionare
Sistem Post Impack Braking
Sterfator cu senzor de ploaie
Stergator parbriz cu viteza intermitenta
Blocare manuala usi spate
Aer conditionat automat
Computer de bord
Inchidere centralizata cu telecomanda
Faruri de ceata
Oglinda retrovizoare electrocromata
Frana de parcare electrica
Jante aliaj
Kit interventie pana sau roata de rezerva

Dotari interior
Bancheta spate rabatabila 60/40
Radio AM/FM, CD,
Sistem de navigatie
Scaun fata/pasager ajustabil manual pe 8 directii
Volan reglabil Mufa USB

d.

Valoarea estimată
Valoarea lunară estimată pentru serviciile prestate este de maxim 3507 lei/luna (fără TVA).
Valoarea totala a contractului de prestari servicii este de maxim 80.672,16 lei (fără TVA) —
valoarea maxima lunara x 23 de luni.

e.

Sursa de finantare
Serviciile prestate vor fi achiziționate în cadrul proiectului ”NEETS – Educație de calitate
pentru tinerii NEETS!” (POCU/885/2/5 /148142), finanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020.

f.

Termenul limita de primire a ofertelor
Termenul limita de primire a ofertelor este 27.07.2021, ora 16 :00

g.

Adresa la care se trimit ofertele
Ofertele pot fi transmise prin urmatoarele căi:
Prin posta/curierat la adresa Bucuresti, sector 5, str. Sabinelor, nr. 9, parter, ap. 4
Prin e-mail la asociatia.proetnica@gmail.com

h.

Limba in care trebuie redactata oferta / Moneda de exprimare a pretului
Ofertele se vor redacta in limba romana.
Pretul poate fi exprimat in lei sau euro. In cazul pretului in euro, se va indica in cadrul ofertei
cursul valutar utilizat pentru conversie. Cursul valutar va fi mentinut pe toata perioada
contractata.
Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă
Ofertă trebuie menținută valabilă pentru o perioadă de cel puțin 30 zile.

j.

Criteriul de atribuire a contractului de achizitie

Pentru atribuirea contractului de achizitie, ofertantii vor fi evaluati pe baza pretului ofertat, cu
aplicarea criteriului ”pretul cel mai scazut”.
Pentru ca ofertele sa se califice in etapa de evaluare a pretului oferit, ofertantii trebuie sa faca
dovada indeplinirii cerintelor minime de eligibilitate a ofertei, prevazute la Sectiunea C —
Caracteristici obligatorii, prin furnizarea de descrieri, brosuri, etc. Deasemenea ofertele trebuie
sa contina si criteriile/conditiile de leasing pentru bunul furnizat.
In vederea respectarii principiilor din Ordinul 1284/2016 cu privire la economicitate, eficienta
si eficacitate, beneficiarul va alege oferta cu cele mai multe avantaje tehnice si financiare,
raportate la cerintele solicitate in prezenta documentatie, pentru realizarea scopului si
indeplinirea obiectivelor investitiei propuse.
Daca se primeste o singura oferta, beneficiarul poate sa o analizeze si sa proceseze la atribuirea
contractului de achizitie daca oferta respecta specificatiile tehnice, cat si cerintele specificate in
prezenta documentatie.
Ofertantul castigator va face livrarea bunului ofertat in maxim 2 zile lucratoare de la semnarea
contractului de leasing
k. Cai de atac
Orice ofertant nemultumit de rezultatul procesului de adjudecare are dreptul de a depune
contestatie.
In situatia in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-a desfasurat
procedura competitiva, acesta se poate adresa instantelor de judecata competente pentru
solutionarea cauzei, conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr.
1284/2016
l. FORMULARE DEPUNERE
Capitolul conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea
ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită examinarea și evaluarea rapidă
și corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participă, în mod individual, la procedura pentru atribuirea
contractului de achiziție are obligația de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol,
completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.


Formular 1 Scrisoare de Inaintare



Formular 2 Formularul de Ofertă si Anexa la formularul de oferta



Formular 3 Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 66 / 2011;



Formular 4 Declaratie privind situatia personala a ofertantului

FORMULAR 1

……………………………..

Beneficiar privat

Denumirea operatorului economic

Nr. ………din ……………2021 (data)

Nr. …….din ……….…2021, ora……... (data)
(se va completa la Registratura Beneficiarului privat )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: ................................
Ca urmare a invitației de participare apărută pe site-ul www.fonduri-ue.ro, privind aplicarea
procedurii competitive pentru atribuirea Contractului privind achizitia cu titlul
...............................................................

noi ______________________________________ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem
alăturat următoarele:
1.

Propunere financiara, propunere tehnica si documentele de calificare

2.

Informatii in legatura cu procedura de atribuire a contractului mai sus mentionat:

-

numele si prenumele persoanei/persoanelor imputernicite sa semneze documentele
pentru prezenta procedura de atribuire: …………………..

-

adresa pentru corespondenta valabila pentru comunicare la prezenta procedura:
………………. telefon (obligatoriu ): …………..

-

e-mail (obligatoriu) valabil pentru comunicarea la prezenta procedura:

Data:__________________

FORMULAR 2
_____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Către:
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

…....................................................................................(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
activele ofertate, pentru suma totala de.................................................................................lei (suma in litere
si in cifre) la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
............................................................................ lei (suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam si sa livram

obiectul contractului.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 de zile de la data deschiderii

ofertelor si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. 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)
5.

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam obiectul

contractului in termen de ........... zile calendaristice (perioada in litere si in cifre) de la emiterea
Ordinului de Incepere.
6. Garantia oferita pentru bunul ce face obiectul achizitiei este de........................luni.
7. 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.

Data:
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnătura) oferta pentru și in numele
____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr.c Denumire
tr.

Total general

Operator economic,
_________________
(semnătură autorizată)

Cant.
(buc)

Pret unitar
fara TVA

Pret total
fara TVA

Pret total
Cu TVA

FORMULAR 3
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele
DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 15 DIN
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 66 / 2011 PRIVIND PREVENIREA,
CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN OBȚINEREA ȘI
UTILIZAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI/SAU A FONDURILOR PUBLICE NAȚIONALE
AFERENTE ACESTORA, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
Subsemnatul/a ________________, în calitate de ________________ referitor la procedura de achiziție
<................................................> declar pe proprie răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa
cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările
ulterioare.
Subsemnatul/a ________________ declar că voi informa imediat beneficiarul dacă vor interveni
modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații
suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Operator economic,
_________________
(semnătură autorizată)
Data:

FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI
Subsemnatul, .............. reprezentant legal/împuternicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că 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
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, declar pe propria răspundere că:
a) în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,

pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau
pentru spălare de bani;
b) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) în ultimii 2 ani nu am fost in situatia de a-mi fi îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale,

din motive imputabile mie, fapt care sa fi produs sau este de natură să producă grave prejudicii
beneficiarilor contractelor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei 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;
e) nu prezint informaţii false si prezint informaţiile solicitate de către achizitor, în scopul demonstrării

îndeplinirii criteriilor de calificare.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare
sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca achizitorul 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.
Operator

economic,_________________

(semnătură autorizată) Data:

