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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. ACHIZITORUL
Denumire: ASOCIAȚIA SF. DAMIAN
Adresă: str. Decebal nr. 36 - 38
Localitate: Iași

Cod poştal:
Ţara:
700251
România
Persoana de contact: Iulian-Gabriel Verciuc
Telefon: 0332.801480
E-mail: contact.asd@gmail.com
Fax: 0332.455822
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.ingrijirevarstnici.ro
Comunicare:
Orice comunicare referitoare la prezenta procedură de achiziție se realizează în scris prin e-mail
sau fax.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Achiziția unui autoturism nou, cu 5 locuri pentru activități de îngrijire la domiciliu în cadrul
proiectului „Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu”.
II.1. Descriere contract
II.1.1. Denumire contract: contract de furnizare
II.1.2. Locul de livrare: sediul achizitorului din Iași, str. Decebal nr. 36 - 38
II.1.3. Durata contractului: 120 de zile
II.2. Cantitatea
DENUMIRE PRODUS

COD CPV

CANTITATE PRODUS

Autoturism 5 locuri, nou.

34110000-1 Autoturisme

1 unitate

Autoturismul ofertat trebuie să fie fiabil pentru exploatare pe drumurile neasfaltate din mediul
rural!
II.3. Valoarea maximă estimată a contractului
II.3.1. Valoarea maximă estimată a contractului: 11.451 euro fără TVA
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II.3.2. Sursa de finanţare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Îngrijirea vârstnicilor
la domiciliu”, contract RO2013_C4_25, finanțat prin Fondul ONG în România,
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.
II.3.3. Ajustarea preţului contractului: preţul contractului nu se ajustează.
II.3.4. Garanţia de bună execuţie a contractului: nu se solicită.

III. PROCEDURA SELECTATĂ – ACHIZIȚIE COMPETITIVĂ SIMPLIFICATĂ
conform „Procedurii pentru achizițiile efectuate de către promotorii de proiecte și partenerii
acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014”.

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECȚIE
IV.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului:
Împuternicire de
Cerinţă obligatorie / documentul solicitat:
semnătură:
Împuternicire pentru persoana care semnează oferta, documentele
anexă și angajează ofertantul în prezenta procedură de achiziție –
Solicitat
■
Nesolicitat □
(original).
Declaraţii privind
Cerinţe obligatorii / documentul solicitat:
eligibilitatea:
a) Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea (datată,
semnată şi parafată) – se completează Formularul A (original).
Solicitat ■
Nesolicitat □
! Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006
atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea
contractului de achiziţie. Nedepunerea declarației echivalează cu
recunoașterea încadrării în situaţia prevăzută la art. 180 din O.U.G.
nr. 34/2006 și atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată
pentru atribuirea contractului de achiziţie.

Evitarea conflictului
de interese:
Solicitat ■
Nesolicitat □
Asigurarea unei
competiţii reale și
prevenirea participării
la procedura de
achiziție cu oferte

b) Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare (datată, semnată şi parafată) – se completează
Formularul B (original).
Cerinţe obligatorii / documentul solicitat:
a) Declaraţie privind evitarea conflictului de interese – se completează
Formularul C (original).
Cerinţe obligatorii / documentul solicitat:
a) Certificat de participare la procedura de achiziție cu ofertă
independentă – se completează Formularul D (original).
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trucate
Solicitat ■
Nesolicitat □

IV.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
Persoane
Cerinţe obligatorii / documentul solicitat:
juridice/fizice române a) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului.
Certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea
comercială aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea
contractului – original sau fotocopie legalizată, în termen de
valabilitate
b) Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului – fotocopie conformă cu originalul

Persoane juridice
/fizice străine

c) Certificat de înregistrare fiscală eliberat de Agenția de
Administrare Fiscală – fotocopie conformă cu originalul
Cerinţă obligatorie / documentul solicitat:
Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori
apartenenţa din punct de vedere profesional.
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să
dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică.
Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată.

V. OFERTA
V.1. Ofertele alternative
V.1.1. Ofertele alternative NU sunt acceptate.
V.2. Prezentarea ofertei
V.2.1. Limba de
redactare a ofertei
V.2.2. Perioada de
valabilitate a ofertei
V.2.3. Garanţie de
participare
Solicitat □
Nesolicitat ■
V.2.4. Modul de
prezentare a
propunerii tehnice

română
135 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor
n/a

Ofertanţii au obligaţia de a face dovada conformităţii serviciilor cu
specificațiile tehnice din secţiunea a II-a – caietul de sarcini a prezentei
documentații de atribuire.
În acest scop propunerea tehnică va conţine, un comentariu articol cu
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articol al specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini, prin care să se
demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile solicitate.
Ofertanţii trebuie să prezinte Formularul E însoțit de Fișa tehnică a
produsului care face obiectul ofertei, ambele semnate și ștampilate.
! Dacă propunerea tehnică nu îndeplinește toate cerinţele caietului de
sarcini, oferta va fi considerată neconformă și va fi respinsă.
V.2.5. Modul de
prezentare a
propunerii financiare

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă (Formularul F) care
reprezintă elementul principal al propunerii financiare şi care cuprinde
preţul total al produsului descris în propunerea tehnică.
Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiara în
RON, fără TVA.
Pentru conversia EUR – RON se va utiliza cursul inforeuro valabil
pentru luna lansării procedurii de achiziție. În cazul prezentei proceduri
de achiziție, cursul inforeuro al lunii decembrie 2014 este de 4,4205
RON / EUR. Cursul inforeuro este disponibil la următoarea adresă web
oficială:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/info
reuro_en.cfm
Oferta va avea caracter ferm și obligatoriu, va fi semnată și ștampilată de
către ofertant.
! În cazul în care preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte
valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi
considerată inacceptabilă și va fi respinsă.

V.2.6. Modul de
prezentare a ofertei

a) Modalitatea de trimitere a ofertei:
Oferta se va trimite în plic sigilat, prin poștă sau curier la adresa:
ASOCIAȚIA SF. DAMIAN, str. Decebal nr. 36 – 38, Municipiul
Iași, Județul Iași.
! Oferta trimisă prin alte mijloace (e-mail, fax etc.) nu va fi luată în
considerare.
b) Termenul limită de primire a ofertei: 17.12.2014, ora 16:00.
Transmiterea ofertei până la termenul limită, inclusiv forţa majoră, cad
în sarcina ofertantului.
! Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea anunțată în
prezenta documentație de atribuire sau după expirarea termenului limită
pentru depunere, se returnează nedeschisă.
c) Modalitatea de prezentare a documentelor care însoţesc oferta:
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Oferta se va trimite într-un singur exemplar original, în plic sigilat.
Pe plic se va scrie mențiunea obligatorie: „Ofertă cod CPV 341100001. A nu se deschide înainte de 17.12.2014, ora 17:00”
Plicul va avea menționat la expeditor denumirea şi adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care este
declarată întârziată (primită după termenul limită).
Plicul va conţine în interior câte un plic sigilat şi ştampilat, cu:
- plicul nr. 1: documente de calificare (a se vedea „IV. CRITERII
DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECȚIE”);
- plicul nr. 2: propunere tehnică (a se vedea „V.2.4. Modul de
prezentare a propunerii tehnice”);
- plicul nr. 3: propunere financiară (a se vedea „V.2.5. Modul de
prezentare a propunerii financiare”).
Documentele din fiecare plic vor fi numerotate consecutiv pe fiecare
pagină sub forma „1 din n”, unde „n” reprezintă numărul total de pagini
din fiecare plic.
Toate documentele care compun oferta vor fi însoțite
următorul model:
Nr. Denumirea
Nr. plicului
Nr. paginii de
crt. documentului
la care începe
documentul
1.

…

…

…

de un opis după
Nr. paginii la
care se
termină
documentul
…

Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi
vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul / împuternicitul
autorizat să angajeze ofertantul în prezenta procedură de achiziție.
V.2.7. Data limită
pentru solicitarea de
clarificări
V.2.8. Posibilitatea
retragerii sau
modificării ofertei

Data limită pentru solicitarea de clarificări este 11.12.2014, ora 16:00.

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată
achizitorului până la data şi ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită
pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta achizitorului o
cerere de retragere a ofertei în vederea modificării și retransmiterii.
Pentru modificarea ofertei nu se prelungește termenul limită. Achizitorul
nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de a
transmite oferta modificată, până la data şi ora limită, stabilite în
documentaţia de atribuire. Riscurile transmiterii ofertei până la termenul
limită, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
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Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea anunțată în
prezenta documentație de atribuire sau după expirarea termenului limită
pentru transmitere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.
V.2.9. Deschiderea
ofertelor

Locul, data și ora pentru deschiderea ofertelor: la sediul
achizitorului, ASOCIAȚIA SF. DAMIAN, din Iași, str. Decebal nr. 3638, în data de 17.12.2014, ora 17:00.
În cadrul ședinței de deschidere se resping numai ofertele
(inacceptabile), care se încadrează în una din următoarele situații: au
fost primite după data şi ora limită de depunere sau la altă adresă a
achizitorului decât cele stabilite în anunțul de participare.
Pentru participarea la deschiderea ofertelor se va anexa exterior plicului
poștal ce conţine oferta o împuternicire din partea ofertantului pentru
persoana desemnată.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1. Preţul cel mai scăzut
VI.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică

■
□

SECŢIUNEA a II-a
CAIETUL DE SARCINI

I. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
! Orice ofertă în a cărei propunere tehnică se află cel puțin o specificație tehnică sub un
indicator tehnic minimal, respectiv peste un indicator tehnic maximal sau nu prezintă una dintre
specificațiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini va fi declarată neconformă.
II. SPECIFICAȚIILE TEHNICE
Toate specificațiile tehnice sunt obligatorii!
Autoturismul ofertat trebuie să fie fiabil pentru exploatare pe drumurile neasfaltate din mediul
rural!
Specificațiile tehnice cu indicatorii de referință sunt:
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MOTORIZARE
Capacitate cilindrică (cm3)
Cilindri
CONSUM ȘI EMISII
Carburant
Consum urban l./100 km.
Consum extra urban l./100 km.
Consum mixt l./100 km.
Emisii CO2 regim combinat (g./Km.)
Norma de poluare
Funcție „eco mode” sau sistem indicator
schimbare trepte de viteză sau sistem „stop and
go” sau similare

între minim 1390 și maxim 1600
4 cilindri

motorină
până în maxim 5
până în maxim 4
până în maxim 4,5
până în maxim 110
minim Euro V
minim 1 sistem din cele enumerate sau similar

DIMENSIUNI
Garda la sol (mm.)
Lungime (mm.)

începând de la minim 160
începând de la minim 4050

CAROSERIE
Nr. uși
Nr. locuri
Capacitate portbagaj (litri)

5
5
începând de la minim 315

SIGURANȚĂ
Se va indica denumirea sistemului instalat pe
autoturismul ofertat.

Sistem anti-blocare roți la frânare sau similar
Distribuția electronică a forței de frânare sau
similar

Se va indica denumirea sistemului instalat pe
autoturismul ofertat.

Asistență la frânarea de urgență sau similar

Se va indica denumirea sistemului instalat pe
autoturismul ofertat.

Servodirecție asistată sau similar
Sistem electronic de control al stabilității sau
sistem electronic de control al stabilității și
tracțiunii sau similar

Se va indica denumirea sistemului instalat pe
autoturismul ofertat.
Se va indica denumirea sistemului / sistemelor
instalate pe autoturismul ofertat.

Sistem electronic de control al tracțiunii sau
sistem electronic de control al stabilității și
tracțiunii sau similar

Se va indica denumirea sistemului / sistemelor
instalate pe autoturismul ofertat.

Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri sau
similar

Se va indica denumirea sistemului instalat pe
autoturismul ofertat.
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Sisteme de airbag-uri
Centuri siguranță pentru locurile din față

Se vor indica tipurile de airbag cu care este
echipat autoturismul.
pretensionate și ajustabile pe înălțime

Centuri de siguranță pentru locurile din spate

în 3 puncte de prindere

SECURITATE
Închidere centralizată

cu telecomandă

CONFOR ȘI FUNCȚIONALITATE
Aer condiționat
Computer de bord
Geamuri electrice
Senzori de parcare
Bancheta spate rabatabilă
ACCESORII
Pachet legislativ
Scut motor
Huse scaune
Covorașe cauciuc
Tăviță cauciuc portbagaj
Set 4 anvelope de iarnă
Set 4 anvelope de vară

minim manual
da
minim față
instalați pe autoturism
60/40

conform legislației
specific modelului auto, instalat pe autoturism
specifice modelului auto, rezistente la uzură și
murdărie, instalate pe autoturism
față + spate, specifice modelului auto
specific modelului auto
specifice modelului auto, echipate pe
autoturism
specifice modelului auto

GARANȚIE
Garanție

minim 2 ani / 100.000 km.

SECŢIUNEA a III-a
FORMULARE
Prezenta documentație de atribuire are anexate următoarele modele de formulare:
- Formularul A – DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
- Formularul B – DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
- Formularul C – DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
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- Formularul D – CERTIFICAT de participare la procedura de achiziție cu ofertă independentă
- Formularul E – FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ specificații tehnice
- Formularul F – FORMULAR DE OFERTĂ
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