
 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ,,ȚARA GUGULANILOR’’ 

ADRESĂ: LOCALITATEA SACU,STRADA PRINCIPALĂ NR.47,JUD.CARAȘ-SEVERIN 

ADRESA E-MAIL: GALTARAGUGULANILOR@YAHOO.COM 

SITE WEB: WWW.GALTARAGUGULANILOR.RO.                                                             

Detalii anunt: achizitie directa 

Tip contract: prestari de servicii de leasing operational  

Denumire achizitie: achizitie leasing operational 

CPV: 34100000-8 Autovehicule 

Conditii contract: achizitia leasingului operational al  autovechiculului este necesara pentru buna functionare a Asociatiei 
Grupul de actiune locala ,,Tara Gugulanilor’’ care deserveste 16 comune  si un oras  din Caras-Severin si o comuna din Timis 

Valoare estimata: 98.823,5 lei plus TVA 

Obiectul contractului: autovechicul prin leasing operational in cadrul “ Măsuri Integrate în comuna Teregova “ din cadrul 
apelului Componentă 1 - Apel : POCU/827/5/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./2/Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc 

de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de 
măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

Conditii contract: achizitia se va realiza in baza semnarii contractului 

Conditii de participare: Operatorii economici vor transmite oferta pana in 14.06. 2021, ora 12:00.  Oferta va cuprinde: 
centralizatorul de pret, formularul de oferta. Oferta de pret va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul/ reprezentantii 

legal/ legali al/ai ofertantului si vor fi transmise la adresa de mail galtaragugulanilor@yahoo.com sau sa depuna oferta pe 
suport de hartie la adresa asociatiei contractante, respectiv  localitatea Sacu, strada Principala , nr.47, jud. Caras-Severin. 

Pretul total ofertat trebuie sa se incadreze in valoarea fonduror disponibilizate de catre asociatia contractanta pentru aceasta 
achizitie . Ofertantul trebuie sa fie autorizat pentru livrarea autovechiculelor, conform legislatiei in vigoare. Ofertantii  trebuie 

sa nu se incadreze in prevedrile art.164, 165 si 167 din legea nr.98/2016.  

Criterii de adjudecare : pretul cel mai scazut. Asociatia contractanta va selecta oferta corespunzatoare si care va prezenta cel 
mai scazut pret ofertat.  

Informatii suplimentare: Termen limita pentru livrare: 14 zile de la semnarea contractului dar nu mai devreme de semnarea 
contractului  de finanțare între Asociatia  Gal Țara Gugulanilor și autoritatea contractanta in cadrul proiectului “ Măsuri 

Integrate în comuna Teregova’’. Contravaloarea chiriei se facturează lunar in RON la cursul BCR afișat pentru vânzare din 
ziua facturării. Termenul de plata este de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Termenul de plata pentru factura 
primei rate este de 3 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Data de emitere a facturii va fi definită în cadrul fiecărui 

Subcontract în parte. Perioada de leasing operational este de 28 de luni, iar suma platita per luna este de 3.529,4 lei plus 
TVA.  

 

Nota: ofertantul castigator /clasat pe locul 1 va posta in SEAP oferta in catalogul de produse 
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