
 

 
Beneficiar  Fundaţia Ruhama 
Titlul Proiectului POSDRU Informat, Instruit, Angajat 
ID Proiect POSDRU 78016 
Linia de finanţare  Cheltuieli aferente activităţilor administrative  
Denumirea contractului de achiziţie  Furnizare Anvelope Auto  
Obiectul contractului de achiziţie  Anvelope auto de iarnă şi vară cu montaj inclus 
Cod CPV 34351100-3 – Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)  
 
Nr. __277__ din _16_/_02_/2011 
 
 
  Către  

Toţi Operatorii Economici Interesaţi 
 

Invitaţie de participare la achiziţia de anvelope auto 
(cod CPV: 34351100-3 – Pneuri pentru autovehicule (rev.2)) 

 
 Având în vedere valoarea estimată de 4.200,00 Lei, adică 976,81 Euro (fără TVA) a achiziţiei de anvelope auto, 
conform cu art.122 lit.c) din OUG34/2006 vă invităm la procedura de „negociere fără publicarea prealabila a unui anunt de 
participare” cu condiţiile generale prezentate mai jos: 
1 – Achiziţia se încheie cu un singur ofertant stabilit câştigător la fiecare din cele 4 poziţii.  
2 – Natura produselor ce urmează a fi achiziţionate: anvelope de iarnă şi de vară cu montaj inclus.  
3 – Cantitatea estimată:  
1. Anvelope auto iarnă 205/65/R16C – 107/105R pentru autovehicul Renault Trafic 

(microbuz) 
4 buc. 

2. Anvelope auto vară 205/65/R16C – 107/105R pentru autovehicul Renault Trafic 
(microbuz) 

4 buc. 

3. Anvelope auto iarnă 165/70/R14 – 81R pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină) 4 buc. 
4. Anvelope auto vară 165/70/R14 – 81R pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină) 4 buc. 
4 – Durata achiziţiei este până la livrarea şi montajul anvelopelor. Durata se poate modifica în cazul în care apar situaţii 
care nu au putut fi prevăzute şi care împiedică buna desfăşurare a activităţii autorităţii contractante. 
5 – Oferta de preţ va fi completă, se va prezenta pentru oricare din poziţiile solicitate şi va fi exprimată în Lei, cu TVA 
separat, atât pentru preţul unitar cât şi pentru preţul total. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.  
6 – Criterii minime de calificare privind capacitatea profesională şi/sau tehnică şi/sau economico-financiară a ofertanţilor:  
~ Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea prevederilor de eligibilitate. 
~ Declaraţie pe propria răspundere cu neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din OUG 34/2006. 
~ Certificat de înmatriculare firmă, copie. 
~ Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă e cazul), copie. 
~ Angajament ferm privind capacitatea de livrare a produsului comandat în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea 
comenzii şi montajul inclus în municipiul Oradea.  
~ Fişa tehnică a anvelopelor ofertate, copie. 
7 – Negocierea se va desfăşura într-o singură zi şi vor fi invitaţi minim 3 ofertanţi. Oferta se depune iniţial în plic închis la 
data şi ora stabilite 24.02.2011 ora 15.30, pentru deschiderea ofertelor la sediul Ruhama din Oradea str Universităţii nr.4. 
După deschidere, ofertanţii calificaţi vor fi invitaţi în ordinea înscrierii la negocierea preţului în jos la toate poziţiile 
ofertate. După negociere se va stabili ierarhia şi câştigătorul cu preţul cel mai scăzut la fiecare poziţie în parte.  
8 – Limba de redactare a ofertei şi a documentelor care însoţesc oferta: limba română.  
9 – Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 20 zile de la data deschiderii ofertelor.  
10 – Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.  
11 – Termeni comerciali obligatorii: preţurile unitare sunt ferme, neajustabile, nemodificabile şi neactualizabile pe toată 
perioada de derulare a achiziţiei; termen de plată acceptat este de 20 zile de la livrare, plata se face cu O.P.; livrarea şi 
montajul în maxim 3 zile lucrătoare de la comandă.  
12 – Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca pe perioada procedurii să solicite oricând şi oricui, orice informaţii 
consideră necesare în vederea atribuirii contractului. 
 
Director General         Director Economic 
Daragiu Leontina         Ciucur Gabriela 



 

 

▪▪  CCAAIIEETT  DDEE  SSAARRCCIINNII  ▪▪  
 

A. Produsele care fac obiectul achiziţiei:  
 Produsele solicitate / obiectul achiziţiei: anvelope auto cu montaj inclus. 
 Detalierea obiectului achiziţiei:  

Nr. 
crt. Descrierea produsului /serviciului /lucrării Cantitate  

1. Anvelope auto iarnă 205/65/R16C – 107/105R pentru autovehicul Renault Trafic 
(microbuz) 

4 buc. 

2. Anvelope auto vară 205/65/R16C – 107/105R pentru autovehicul Renault Trafic 
(microbuz) 

4 buc. 

3. Anvelope auto iarnă 165/70/R14 – 81R pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină) 4 buc. 
4. Anvelope auto vară 165/70/R14 – 81R pentru autovehicul Skoda Fabia (berlină) 4 buc. 
 Condiţiile minime pentru acceptarea de către achizitor a ofertelor sunt:  
1 – Toate produsele ofertate trebuie să aibă caracteristicile solicitate. 
2 – Livrarea şi montajul anvelopelor se va face eşalonat, conform comenzilor periodice ale achizitorului, în 
maxim 3 zile lucrătoare de la comandă, în municipiul Oradea.  
3 – Orice operator economic poate participa cu ofertă, oferta se va prezenta obligatoriu pentru cel puţin o poziţie 
şi va fi exprimată în Lei/buc. şi total, cu TVA separat. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte 
alternative.  
4 – Ofertele depuse să aibă inclus în preţ orice alte cheltuieli aferente livrării la standardele şi performanţele care 
se impun. 
5 – Beneficiarul va penaliza şi poate rezilia oricând unilateral achiziţia în cazul în care furnizorul nu livrează 
comanda.  
Notă: În cazul nerespectării, de către operatorul economic care se prezintă la procedură, a condiţiilor minime 
solicitate şi care trebuie dovedite prin specificaţiile din oferta depusă, se vor respinge ofertele, considerate ca 
fiind necorespunzătoare sau inacceptabile.  
B. Criteriul de atribuire al contractului.  

- Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut comparat la fiecare poziţie.  
C. Calitatea produsului.  
1. Nu sunt acceptate oferte sau livrări decât cu produse noi şi decât cele cerute prin documentaţie şi cu 
caracteristici tehnice solicitate şi garantate prin ofertă.  
2. Pentru fiecare livrare făcută se va prezenta factura fiscală şi/sau avizul de însoţire a mărfii, din care trebuie să 
rezulte că produsul furnizat corespunde solicitărilor şi fişei tehnice.  
3. Achizitorul are dreptul de a solicita oricând furnizorului documente emise de organisme acreditate privind 
calitatea şi conformitatea produsului livrat. 
D. Consideraţii generale ale achiziţiei.  
1. Produsele vor fi livrate şi montate eşalonat, conform comenzilor periodice ale achizitorului, în maxim 3 zile 
lucrărtoare de la comandă, în municipiul Oradea. Transportul auto la locul de montaj din Oradea se efectuează 
de către achizitor.  
2. Un singur ofertant poate fi desemnat câştigător la o poziţie.  
3. Furnizorul va asigura livrarea şi montajul produsului cu promptitudine şi în condiţii corespunzătoare. Nu se 
vor accepta livrări de produse care se prezintă neconform cu produsul solicitat.  
4. Produsul livrat trebuie să fie garantat de furnizor că este corespunzător şi că are o durată normală de viaţă, 
pentru a se evita eventualele neconcordanţe la recepţia cantitativă şi calitativă.  
5. Transportul şi montajul cad în sarcina furnizorului, pe cheltuiala lui. Eventualele ambalaje în care se livrează 
produsul rămân în proprietatea achizitorului, fără nici un cost suplimentar din partea acestuia.  
6. Livrarea unui produs necorespunzător poate fi considerat motiv de reziliere unilaterală a comenzii de către 
achizitor. În aceste situaţii achizitorul are dreptul de a cere înlocuirea fără costuri suplimentare a produsului 
respectiv cu unul corespunzător oricând pe toată durata de derulare a comenzii.  
7. Achiziţia se poate diminua în funcţie de fondurile alocate şi de necesarul activităţii proiectului.  
8. Oferta se va prezenta obligatoriu pentru o poziţie unitară şi totală, va fi exprimată în Lei/buc. şi total, cu TVA 
separat şi va include toate taxele şi cheltuielile aferente livrării şi montajului până la locaţia achizitorului din 
Oradea. Perioada de valabilitate a ofertelor de preţ este de minim 20 zile de la data deschiderii ofertelor.  
9. Plata se face cu O.P., în termen de 20 de zile de la data recepţiei finale a produsului.  



 

10. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul ca pe perioada procedurii să solicite oricând şi oricui, orice 
informaţii suplimentare pe care le consideră necesare în vederea atribuirii contractului.  
 
              Formular 1.  
OPERATOR ECONOMIC 
 ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 
al .............................................................................................................................................................,  
(denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne 
aflăm in situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
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.  
 
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de 
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, 
fiind nominalizat ca sub-contractant în cadrul unei alte oferte.  
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a 
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .......................................................................  
                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
Data completării ...................... 
 
 
        ___________________________ 
         (Nume, prenume) 
 
        ___________________________ 
         (Funcţie) 
 
        ___________________________ 
         (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 



 

           Formular 2.  

OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit 
al ............................................................................................................................................................., 
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura pentru 
achiziţia de ________________________________________, de către Fundaţia Ruhama,  declar pe 
proprie răspundere că:  

a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 
lege; 

b) nu facem  obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute 
la lit. a); 
au fost îndeplinite 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 societatea este stabilită                       
                                                     � DA  � NU 

c) nu am fost condamnaţi, 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. 

 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul - organizator au dreptul de a solicita, în scopul 
verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.  
 
 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării ...................... 
 
        ___________________________ 
         (Nume, prenume) 
 
        ___________________________ 
         (Funcţie) 
 
        ___________________________ 
         (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 


	OPERATOR ECONOMIC

