
 

 
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 

PENTRU ACHIZIŢIA DE AUTOTURISME PRIN LEASING FINANCIAR 
Cod CPV 34110000-1; 66114000-2  

 
Achizitor: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IA ŞI 
Titlul proiectului POSDRU: RE ŢEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PE PIAŢA MUNCII 
Nr. contractului de finan ţare: POSDRU/96/6.2/S/63249  
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

 
Denumire:  CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
 
Adresa:  str. Sărărie, nr. 134, cod postal: 700116, Iaşi,  România 
 
Persoana de contact : Mihaela MARTONCĂ 

 
Telefon : 0232/210.085 

 
E-mail:  contact@caritas-iasi.ro  

 
 Fax: 0232/217.998 

 
Adresa de internet : www.caritas-iasi.ro 

 
1.2.      a) Termen limita de depunere a ofertelor:  17.06.2011, ora 10.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele : Iaşi, str. Sărărie, nr.134, 700116 – jud. Iaşi, România.  
 

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 achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, 
nedeschise.  
 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE 
 
2.1. Descriere  

 
Denumirea contractului de achizi ţie:  
 Achiziţie autoturisme prin leasing financiar, în cadrul proiectului „Reţea de incluziune socială pe piaţa 
muncii”. 
2.1.1. Descrierea serviciilor ce vor fi achizi ţionate:  
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este Beneficiar al proiectului „Reţea de Incluziune Socială pe Piaţa Muncii”, 
care se încadrează în obiectivele axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” D.M.I. 6.2 „Imbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, contract de finanţare 
POSDRU/96/6.2/S/63249. În vederea implementării proiectui sus-amintit, Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
intenţionează să achiziţioneze 5 (cinci) autoturisme, câte unul pentru fiecare Staţie de Incluziune Socială 
din Regiunea Nord-Est şi un autoturism pentru Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială (înfiinţate în 
cadrul proiectului), în acord cu prevederile prezentei documentaţii. 
Detalierea cerinţelor tehnice minimale este prezentata în cadrul secţiunii 5: DESCRIEREA OBIECTULUI 
CONTRACTULUI ( SPECIFICAŢII TEHNICE ) din prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
2.1.2. Denumire contract si loca ţia lucr ării, locul de livrare sau prestare 

 



 

a) Lucr ări                         b) Produse                                    c)  Servicii                                    

Execuţie                                       

Proiectare şi execuţie            

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor           

Cumpărare                     
Leasing                                           
Închiriere                              
Cumpărare in rate                

Categoria serviciului : 

2 A                          

2 B                     

Principala locaţie a lucrării: 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 

La sediul Beneficiarului din: Iaşi, 
str. Sărărie nr.134, cod po ştal 
700116, România. 

Principalul loc de prestare: 

________________ 
 

Durata contractului de achizi ţie: 
- 12 luni  de la data semn ării contractului de c ătre ambele p ărţi contractante.  

Împărţirea pe loturi: DA       NUx 

Acceptare de oferte alternative: DA       NUx 

Acceptare de oferte par ţiale:  DA       NUx 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU S TABILIREA 

OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai sc ăzut                                                                                                         
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                   
              

 
Factori de evaluare Pondere Detalii privind aplicarea factorilor de evaluare 
Preţul ofertei fără TVA 60 % Punctaj financiar = (preţ minim X ponderea factorului de 

evaluare „preţul ofertei”/preţ ofertat), în care: 
- preţ minim este preţul cel mai scăzut din ofertele 
considerate admisibile şi conforme din punct de vedere 
tehnic; 
-preţ ofertat este preţul ofertei evaluate. 

Consum mixt (în litri/kilometru) 30 % Se va puncta cu maximum de puncte cantitatea cea mai 
mică raportată de producător 

Emisii CO2 10% Se va puncta cu maximum de puncte cantitatea cea mai 
mică raportată de producător 

TOTAL:                                            100 PUNCTE 



 

 
4. PREZENTAREA OFERTEI 

 
4.1. Limba de redactare a 

ofertei Limba română 

4.2. Moneda în care este 
exprimat pre ţul 
contractului 

 
Lei 
 

4.3. Perioada minim ă de 
valabilitate 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

4.4. Modul de prezentare  a 
ofertei (documente de 
calificare, tehnic şi 
financiar) 

Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 
I. Documente de calificare :  

1. Certificat de înregistrare  emis de Oficiul Registrului 
Comerţului (copie simpla, conforma cu originalul )  
2. Certificat constatator , în original sau copie legalizat ă, 
emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, 
de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, 
din care să rezulte că: 
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului 
procedurii; 
- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei. 
3. Certificat de atestare fiscal ă, eliberat de Administraţia 
financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice 
sau juridice (Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul 
Finanţelor de Stat) – în original sau copie legalizată; 
4. Certificat privind plata taxelor şi impozitelor locale - 
eliberat de Prim ăria local ă – în original. 
5. Declara ţie privind eligibilitatea  (Formular 1 ) în original. 
Încadrarea în una din situaţiile prevăzute, atrage excluderea 
ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică 
6. Declara ţie (Formular 2 ) în original. 

În situaţia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se 
află într-una din situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, 
acesta va fi exclus de la procedura de achiziţie publică 
 
II. Oferta financiar ă: completare Formular 3 si anexa la acesta.  
Preţul ofertat va cuprinde toate taxele şi comisioanele pe care le 
implică furnizarea, respectiv prestarea serviciilor solicitate de 
achizitor prin prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
Orice eventual discount va fi inclus în preţul ofertat. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei şi 
prezentării acesteia şi a documentelor ce o însoţesc. 
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale. 
 
III. Oferta tehnic ă:  
Operatorul economic va întocmi oferta tehnică în conformitate cu 



 

cerinţele Achizitorului prevăzute în cadrul secţiunii 5 DESCRIEREA 
OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE), din 
prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
 
Specifica ţii: 
În cazul asocierii mai multor operatori economici, fiecare dintre 
asociaţi trebuie să prezinte documentele  mai sus menţionate.  
 
Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 

a) este declarată întârziată sau a fost depusă la o altă adresă 
decât cea indicată în invitaţia de participare sau în 
documentaţia pentru ofertanţi; 

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau 
mai multe dintre cerinţele stabilite în documentaţia pentru 
ofertanţi sau nu a prezentat documentele relevante solicitate 
în acest sens; 

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, 
alternativă care nu poate fi luată în considerare din 
următoarele motive: în anunţul de participare nu este 
precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte 
alternative; 

d) se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru 
ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât 
nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii 
cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. În acest 
caz, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita 
ofertantului clarificări cu privire susţinerea preţului ofertat. În 
situaţia în care ofertantul nu răspunde la clarificări în 
termenul solicitat sau clarificările depuse nu sunt 
concludente oferta este considerată inacceptabilă. 
 

Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de 

sarcini; 
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale 

care sunt în mod evident dezavantajoase pentru achizitor, 
iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva 
situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; 

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt 
rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. 

 
Achizitorul are dreptul să anuleze procedura de achiziţie dacă se află 
întruna din următoarele situaţii:  
- niciuna dintre ofertele primite nu îndeplineşte cerinţele minime sau 
caracteristicile de natură tehnică descrise în documentaţia pentru 
ofertanţi;  
- nu a fost depusă nicio ofertă până la data limită stabilită pentru 
procedura organizată.  
 
Prezentarea ofertei 
Ofertele trebuie depuse la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi din: 



 

Iaşi, str. Sărărie nr.134, 700116-jud. Iaşi, România.  
Data limită pentru depunerea ofertei: 17.06.2011, orele 10.00.  
 
Numărul de exemplare solicitate: 2 (1 original si 1 copie). 
 
Documentaţia de ofertă va fi însoţită, la depunere, de: Scrisoarea de 
înaintare (Formularul 4 ) si împuternicire pentru reprezentantul 
operatorului desemnat sa participe la şedinţa de deschidere 
(Formular 5 ).  
 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv 
”COPIE”, fiind menţionată pe fiecare denumirea şi adresa 
operatorului economic ce depune oferta. Plicurile se vor introduce 
într-un plic exterior închis corespunzător şi netransparent. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
Achizitorului şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA DE: 17.06.2011, ora 11.00”  
 
Deschiderea ofertelor:  
Data: 17.06.2011, orele 11.00. 
Locul deschiderii : sediul Centrului Diecezan Caritas Ia şi, din: 
Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, 700116 - jud. Iaşi, România. 
 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modific ării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după 
expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică. 

4.6. Informa ţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor / prestarea 
serviciilor/ execu ţia 
lucr ărilor 

Livrarea celor 5 (cinci) autoturisme se va realiza de către ofertantul 
câştigător în termen de maxim 20 de zile de la data recepţionării 
comenzii ferme a Achizitorului. 

4.7.   Modalit ăţi de        
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a 
contractului de achizi ţie şi 
de solu ţionare a 
contesta ţiei 

Operatorii economici au dreptul de a contesta rezultatul procedurii în 
termen de 1 zi, de la data comunicării de către achizitor a deciziei de 
atribuire. Contestaţia depusă peste acest termen va fi respinsa ca 
tardiva. 
Contestaţia se va depune în scris la sediul Centrului Diecezan 
Caritas Iaşi, din str. Sărărie nr.134, Iaşi. 
Contestaţia se va face în scris si va fi adresata Achizitorului, 
conţinând ceea ce se contesta, temeiurile de fapt si de drept pe care 
se întemeiază contestaţia, precum si documentele probatorii. 
Contestaţia trebuie însoţită de toate înscrisurile pe care se 
întemeiază. Contestaţiile neînsotite de documente suport vor fi 
respinse ca neîntemeiate. 
Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie desemnata de 
achizitor. 
Fiecare contestaţie va primi răspuns în scris, în termen de maxim 1 
zi de la data depunerii. 
Pe perioada de soluţionare a contestaţiei procedura de atribuire se 
suspenda, iar contractul de achiziţie nu poate fi încheiat. 



 

În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul primit de 
la Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa instanţei 
competente. 

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condi ţiile de actualizare / 
modificare a pre ţului 
contractului de achizi ţie 

Contractul cuprinde obligatoriu: drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi 
contractante, termenii şi condiţiile în care se furnizează 
autoturismele achiziţionate, respectiv se prestează serviciile de 
leasing financiar, modul şi termenii în care se va face plata, durata 
contractului, sancţiuni la nerespectarea contractului, documentele 
anexa ale contractului. 
Preţul contractului nu se actualizează.  
Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional. 
Daca ofertantul in favoarea căruia a fost atribuit contractul de 
achiziţie refuză semnarea contractului in termenii stabiliţi, achizitorul 
poate sa încheie contractul de achiziţie respectiv cu ofertantul clasat 
pe locul următor sau poate decide reluarea procedurii de achiziţie.  

 
Calendarul procedurii 
 

Publicare anunţ de achiziţie 01.06.2011 

Data si ora limita recomandata de primire a solicitărilor de clarificări 14.06.2011 ora 1500 

Data si ora limita de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări 15.06.11 ora 1500 

Data si ora limita de depunere a ofertelor 17.06.2011 ora 1000 

Deschiderea ofertelor 17.06.2011 ora 1100 

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire (data estimativa) 17.06.2011 

Semnarea contractului de servicii (data estimativa) 22.06.2011 

 
 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICA ŢII TEHNICE )  
 
Cerintele din prezenta descriere sunt minime si obligatorii.  
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificaţiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 
“Descrierea obiectului contractului”. 
 
Oferta tehnica va cuprinde OBLIGATORIU: 
1. Condi ţii tehnice - servicii de leasing financiar: 
a) Perioada de finanţare: 12 luni. 
b) Avans: 0 (zero). 
c) Valoarea reziduală: maxim 1 %. 
d) Comision de management: maxim 2,5 %. 
e) Facturarea şi plata: vor fi efectuate sub formă de rate lunare. 
 
2. Specifica ţii tehnice minime - autoturisme:  

• Tip produs: autoturism tip berlină, patru uşi, nou. 
• Kilometri parcurşi: zero. 
• Cilindri: minim 1200 cm3. 



 

• Puterea motorului: minim 80 CP. 
• Combustibil: benzină, Clasa de emisie: Euro V. 
• Emisie CO2 (g/km): maxim 135. 
• Cutie de viteze: manuală. 
• Culoare: alb nemetalizat. 
• Tapiţerie: stofă. 
• ABS + Servodirecţie. 
• Roată de rezervă. 
• Airbag: şofer şi pasager. 
• Centuri de siguranţă pretensionate. 
• Aer condiţionat. 
• Consum combustibil (l/100km urban/extra/mixt): maxim  7,5 / 4,6 / 5,5. 
• Geamuri electrice faţă; Oglinzi cu reglaj din interior; Oglinzi pliabile. 
• Bancheta spate rabatabila; Suport pahar. 
• Bare de protectie in culoarea caroseriei. 
• Închidere centralizată; Deschidere portbagaj si rezervor din interior. 
• Termen de garantie: reală - minim 3 ani, respectiv 6 ani pentru perforare prin ruginire. 
 
Predare la sediul clientului. 

 
Ofertantul trebuie să garanteze funcţionarea autovehiculului la paramentrii tehnico-funcţionali solicitaţi, să 
specifice garanţiile acordate. 
Reparaţiile în perioada de garanţie nu vor depăşi termenul de 5 zile calendaristice , pentru perioade mai mari 
se vor asigura autoturisme de înlocuire cu caracteristici similare. 



 
 
 

FORMULARE  
 

 
 

Formular 1  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
      (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al   
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................(de
numirea/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 
următoare: 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 subcontractant în cadrul unei alte oferte.   
       Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg  
că achizitorul  procedurii are 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 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al                        
denumirea/numele..............................................................................................................................sediul/adre
să operatorului economic)  în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia de   ..……..........………………  
..........................................................................................................................................................................., 
demarată de către CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, 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);  
c) 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;    
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;  
e) 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 
achizitorul are 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)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formular 3  
 

 
OPERATORUL ECONOMIC  
 __________________                          
   (denumirea/numele)  
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

 Către, 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi  

  Strada Sărărie nr.134, cod poştal 700116, Iaşi  
    
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanti ai 
ofertantului ....................................................................................................................................................., 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
furnizăm............................................................................................................................................................... 
pentru suma totală de ............................................... Ron (în litere.................................................................... 
....................................................................................................................................................Ron),  respectiv  
......................... Euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata în valoare de ...................... Ron (în 
litere .............................................................................................................Ron).   
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în condiţiile 
stipulate în cadrul secţiunii “specificaţii tehnice” din documentaţia pentru ofertanţi.  
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................. zile, respectiv până la 
data de ............................., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  
4. Precizăm că:  
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar “alternativă”; 
 nu depunem ofertă alternativă. 
5.  Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajat între noi.  
6. Inţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi.  
 
DATA : .....................  
                  
 Ofertant, …...................................………..  
                  (semnătură autorizată)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anexa Formular 3 

 
Centralizator de preturi 

 
Nr. 
crt. 

Denumire  UM 
     Cant. 
 

Pret unitar 
fara TVA  
(LEI) 

Pret total 
 fara TVA 
(LEI) 

      

      

Total pret fara tva (LEI)  

Total  valoare TVA (LEI)  

 
 

Operator economic, 
                    

_________________    
         

                          (semnatura autorizată) 



 
 
 

Formular 4   
 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC                                            
………………………    

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către, 
..................................................................................................................... 
 
Ca urmare a anunţului de achiziţie publică lansat de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI in data de 
……………………. .prin care operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să prezinte oferta in scopul atribuirii 
contractului de furnizare 5 (cinci) AUTOTURISME prin leasing financiar din cadrul proiectului „Reţea de 
incluziune socială pe piaţa muncii” - POSDRU/96/6.2/S/63249, noi ................……….......................………….. 
................................................................(denumirea / numele ofertantului) va transmitem alăturat 
următoarele: 
1. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând 2 exemplare (1 original şi 1 copie) a ofertei noastre. 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.  

 
Data completării ......./………/............  
 

 
Cu stimă, 

Ofertant 
         .............................................. 

(semnatură autorizată) 
 



 
 
 
 Formular 5  

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
 Subscrisa................................................................................................................., cu sediul în 
............................................................................................................................................................................. 
telefon..................................., fax ........................................., înmatriculată la Registrul Comerţului sub 
nr………………., CUI....................................,  reprezentată legal prin......................................................., în 
calitate de…………………………………………………………………………, împuternicim prin prezenta 
pe…………………………………………………………,  domiciliat în...................................................................,  
............................................................................................................................................................................. 
Identificat  cu B.I./C.I………………..Seria...................nr.............................,CNP............................................... 
eliberat de................................................, la data de ...................., având funcţia de 
........................................................................................., să ne reprezinte la procedura de cercetare a pieţei-
studiu al pieţei, organizată de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, în scopul atribuirii contractului de 
achiziţie 5 (cinci) Autoturisme prin leasing financiar. 
 În îndeplinirea mandatului sau mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedura de cercetare a pieţei-studiu al pieţei.  

2. Să participe în numele subscrisei la şedinţa de deschidere şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi / sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze  răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 
 
Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
Data________________ 
 
 
 
Denumirea mandatarului _________________________________ 
 
S.C.__________________________ reprezentată prin ______________________________ 
 
 
Semnătura____________________ 


