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Investeşte în oameni! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.1 
Titlul proiectului: CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ  ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE 

Contract nr. POSDRU/92/3.1/S/57836 

 
 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PRIVIND ACHIZIŢIA 
DE SERVICII DE LEASING FINANCIAR 

pentru achiziţia de 
MICROBUZ TRANSPORT PERSOANE 7 – 9 LOCURI 

 
din 10.09.2010 

 

Achizitor: Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 

Titlul proiectului 
POSDRU: 

CENTRU PENTRU INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI MENTORAT ÎN 

ID proiect POSDRU: 57836 

Calitatea achizitorului 
în cadrul proiectului: 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor: 

Denumire:  Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 

Adresa:  Calea Văcăreşti, nr 187, sector 4, cod 040051, Bucureşti, România 

Persoană de contact: Loredana Rapcea Telefon: 021/311.22.97 

Email: loredana.rapcea@utm.ro Fax: +4021/311.22.97  

 
1.2.  

a. Termen limită de depunere a ofertelor: 21 septembrie 2010, ora 12:00 

b. Adresa unde se primesc ofertele:  

Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti 
Strada Dâmbovnicului, nr.22, sector 4, cod 040051, Bucureşti 
Clădirea Rectorat (etaj IV) 

 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în 

documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi 
evaluată de către achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

 
 
 
 

VEDEREA PROMOVĂRII CULTURII ANTREPRENORIALE 

mailto:loredana.rapcea@utm.ro
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE  

2.1.  Descriere 

2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: furnizare servicii de leasing financiar 
pentru achiziţia unui microbuz de transport persoane 7-9 locuri, în cadrul proiectului 
finanţat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/57836 

2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: 
Leasing financiar, cod CPV 66114000-2 pentru achiziția de Microbuz transport 
persoane 7-9 locuri, cod CPV 34114400-3 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

a. Lucrări b. produse c. servicii 

Execuţie ………………………. □ 

Proiectare şi execuţie ……….. □ 

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 

specificate de achizitor ……… .□ 

Cumpărare ………… □ 

Leasing …………….. X 

Închiriere …………… □ 

Cumpărare în rate …. □ 

Categoria serviciului  

2A ………….. □ 

2B ………….. □ 

Principala locaţie a lucrării: 
 

……………………… 

Principalul loc de livrare: 
 

Bucureşti 

Principalul loc de 
prestare: 

……………….. 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
Contractul intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 30.06.2012 

 
 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT 

PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut …………………………………………………………………….. X 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ………………………… □ 

 
 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a ofertei Limba română 

4.2. Moneda în care este exprimat preţul 
contractului 

Lei 

4.3. Perioada minimă de valabilitate a ofertei Până la : 21.10.2010 
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4.4. Modul de prezentare a 
ofertei (tehnic şi financiar) 

Oferta va cuprinde: 
 

1. Oferta tehnică conform specificaţiilor tehnice. 
Ofertantul  trebuie să prezinte documente care să 
ateste că este reprezentant al producatorilor sau 
distribuitor al acestora in Romania pentru produsul 
respectiv. 

2. Oferta financiară. va trebui să includă oferta de 
preţ detaliată. Preţul include toate cheltuielile care 
vor fi angajate de către prestator în vederea 
asigurării prestării serviciilor solicitate prin prezenta 
documentaţie. La preţul ofertat se va adăuga 
TVA. 

Se va depune ofertă pentru Servicii de Leasing financiar 
în vederea achiziţiei unui microbuz de transport 
persoane 7-9 locuri. Preţurile vor rămâne ferme pe toată 
durata contractului. 
Nu sunt acceptate oferte alternative. 
Nu se acceptă oferte parţiale. 
Termenul de plată va fi în maxim 15 zile de la data emiterii 

facturii lunare.  

Ofertele se primesc la adresa : Universitatea Titu 
Maiorescu din Bucureşti, str. Dâmbovnicului, nr.22, cod 
040051, sector 4, Bucureşti, clădirea Rectorat (etaj IV) 
până la data de 21.09.2010, ora 12:00 

4.5. Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data 
de 21.09.2010, ora 12:00 

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/prestarea 
serviciilor 

Microbuzul achiziționat prin serviciile de Leasing 
Financiar va fi livrat în termen de maxim 20 de zile de la 
data semnării contractului. 
Recepţia microbuzului achiziționat prin serviciului de 
leasing financiar, se va face pe bază de proces verbal la 
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, str. 

4.7. Modalităţi de contestare 
a deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de 

contestaţiei 

Decizia achizitorului poate fi contestată depunând o 
contestaţie în termen de maxim 6 zile la adresa 

Ofertele vor fi prezentate în plic închis, ştampilat. 

achiziţie şi de soluţionare a menţionată de la data declarării câştigătorului. 

Dâmbovnicului nr.22, cod 040051, sector 4, Bucureşti. 
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4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condiţiile de 
actualizare/modificare a 
preţului contractului de 
achiziţie 

Preţul nu va putea fi modificat pe parcursul contractului. 

 
5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice) 

Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracteristicile 

Caracteristicile tehnice şi funcţionale de faţă sunt minimale şi obligatorii: 
  
A. Condiţii pentru servicii de leasing financiar: (CPV 66114000-2) 

 Perioada de finanțare maximă este de 18 luni de la data semnării contractului; 

 Avans maxim  plătit de achizitor 5% din valoarea Microbuzului  

 Valoare reziduală 0 (zero) 

 Asigurare CASCO fără franciză 

 Comisión de management maxim 3% aplicabil o singură dată la semnarea contractului 

 Rambursare rate lunar 

 Valoarea contractului de leasing nu va include asigurarea CASCO care se va factura 
separat 

 
B. Specificații tehnice pentru microbuz transport persoane 7-9 locuri (CPV 34114400-3) 

 Locuri: 7 – 9 persoane 

 Motor: Diesel cu supra-alimentare cu normă de poluare minim EURO 5, 

 Ampatament: maxim 3200 mm 

 Culoare: albastru 

 Capacitate cilindrică: minim 2000 CMC 

 Carburant: motorină  

 Putere motor: minim 95 KW (130 CP) - maxim 118 KW  ( 160 CP) 

 Sistem de tracţiune: spate 

 Distribuție pe lanț  

 Cutie de viteze: manuală 6 trepte 

 Sistem direcție : Servo asistat  

 Sisteme de siguranță activă: 
o Sistem electronic de stabilitate – tip ESP 
o Sistem antiblocare la frânare – tip ABS 
o Sistem de asistenţă la pornire 

 Sisteme de frânare: 
o Sistem de frânare hidraulic 
o Sistem de frânare cu discuri faţă şi spate 
o Bară stabilizatoare punte faţă 

 

 Tip: autoturism, fabricat în anul 2010 

tehnice şi funcţionale şi cele contractuale, vor fi considerate necorespunzătoare. 

 Dobândă de finanțare maxim 9% pe an pe toată perioada de derulare a contractului  

    Kilometrii parcursi: zero kilometri
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 Caroserie metalică, închisă, cu protecţie anticorozivă, prevăzută cu 2 uşi laterale dreapta (din 
care 1 culisantă), 1 uşă lateral stânga pentru conducătorul auto şi hayon 

 Podea acoperită cu material antiderapant şi rezistent la uzură 

 Sistem eliberare banchete 

 Volan cu sisteme de reglare în plan vertical şi unghiular 

 Instalație Aer Condiționat pentru cabină  

 Set anvelope vară și set anvelope iarnă 

 Inchidere centralizată cu telecomandă 

 Priza in compartimentul pasageri 

 Geamuri electrice față 

 Radio + CD player 

 Airbag pasageri cabină 

 Prima revizie gratuită  

 Pachet legislativ 
 
Nu se accepta caracteristici  care nu se incadreaza in plajele mentionate mai sus. 
 
GARANTII 
 
Ofertantul  trebuie să prezinte documente care să ateste că este reprezentant al producatorilor 
sau distribuitor al acestora in Romania pentru produsele respective. 
 
Ofertantul trebuie să garanteze funcţionarea autovehiculului la parametrii tehnico-functionali 
solicitati : 

 fara limita de kilometri  , 2  ani  garantie generala   

 3  ani la vopsea 

 12 ani la coroziune 
 
Reparatiile în perioada de garantie nu vor depasi termenul de 7 zile – pentru perioade mai mari 
se vor asigura autovehicul de înlocuire cu caracteristici similare. 

 
 
 
 
 
 Întocmit, 
 COMISIA DE ACHIZIŢII 

 
Avizat, 

 MANAGER PROIECT, 
Conf. univ. dr. Iustin PRIESCU 

 
 


