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SOLICITARE DE OFERTE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE 

FURNIZARE SERVICII DE LEASING FINANCIAR 

  

In atentia furnizorilor de leasing finanicar interesati: 

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA 

SOCIALA ASSOC cu sediul în BAIA MARE, str. B-dul Unirii, nr. 28, cod fiscal 

7930701, reprezentata prin Salajeanu Florian Valeriu, beneficiar al contractului de 

finantare - POSDRU/115/6.2/G/123593, finantat prin Fondul Social European - 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa 

prioritară 6 ”Promovarea incluziunii sociale”; Domeniul major de intervenţie 6.2. ” 

Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” - Titlu 

proiect: “Egalitate de sanse la o viata implinita”, doreşte sa achiziţioneze prin achizitie 

directa: 

- 1 autoturism prin servicii de leasing financiar auto cu minim urmatoarele caracteristici 

tehnice: 

Caracteristici exterioare minime 

  Carlig pentru bagaje in portbagaj   

  Oglinzi exterioare reglabile electric si incalzite   

  Aparatoare noroi fata si spate   

  Faruri de ceata - spate   

Caracteristici interioare minime 

  Indicator de avertizare – portiere si portbagaj deschise, capac rezervor deschis   
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  Indicatare sonore pentru: centura de sgranta, depasire viteza, mod operare cheie 

contact 

  

  Display bord LCD – kilometraj, turometru, temperatura exterioara, indicator 

schimbare viteza 

  

  Luneta incalzita   

  Centuri fata reglabile pe inaltime   

  Centuri spate cu prindere in 3 puncte pentru 3 ocupanti   

  Nr de locuri : minim 5   

Siguranta 

  E.B.D – (Distributie electrica a fortei de franare)(include ABS)   

  Sistem de oprire automata a alimentarii cu combustibil   

  Directie asistata mecanic (include forta viratoare dictata de catre viteza)   

  Airbag frontal sofer   

  Airbag frontal pasager cu posibilitatea de dezactivare   

  Airbag-uri laterale si tip cortina   

  Dispozitiv reglare faruri   

  Imobilizator   

  Dispozitiv inchidere usa - siguranta copii (manual)   

  Inchidere centralizata   

  Geamuri electrice fata + siguranta (sus & jos cu senzor)   
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  Aer conditionat manual   

  Filtru de aer   

Caracteristici motor 

  Capacitate cilindrica : minim 1400 cmc – maxim 1600 cmc   

Carburant / consum 

  Consum mediu: maxim 6,5 l/ 100 km   

  Norma poluare: Euro 5   

Garantie 

  Garantie minim 5 ani   

CERINTE PRIVIND FINANTAREA 

 Numar rate: maxim 12 

 Perioada contract: 12 luni de la semnare; 

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului si stabilirea ofertei 

câştigătoare este pretul cel mai scazut. 

Valoarea estimata a achizitiei este = 60.483,87 lei fara TVA 
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Calendarul procedurii de atribuire 

  DATA ORA1) LOCAŢIA 

Data de publicare a anunţului publicitar 19.03.2014 nu este cazul site ASSOC 

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea 

Ofertanţilor 

20.03.2014 Ora 16:00 La Registratura 

Asociatiei ASSOC, prin 

fax sau e-mail 

Termen limită de transmitere a răspunsurilor la 

clarificări de către Achizitor 

21.03.2014 Ora 16:00 Pe mail sau prin fax cu 

confirmarea primirii, 

celui ce a solicitat 

clarificarea. 

Termen limită de depunere a ofertelor 25.03.2014 Ora 12:00 Sediul ASSOC 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 25.03.2014 Ora 14:00 Sediul ASSOC 

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare in scris la 

sediul acestuia sau la tel: 0262-222226, fax: 0262-222226, e- mail: assoc@assoc.ro - 

persoana de contact Laura Cirt. 
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