Nr. 139/22.08.2018
ANUNŢ PUBLICITAR
pentru închiriere autoturism fără șofer
INFORMAŢII GENERALE
Asociația Centrul Syene pentru Educație, cod fiscal 31463676, adresă: Str. Aleea Poiana
Sibiului, Nr. 1, Bl. C4, Sc. A, ap. 2, implementează proiectul Politici publice pentru Educație
(EDUPOL), cod SIPOCA 171, Cod MySMIS 112405, finanțat în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar
eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul
de afaceri în concordanță cu SCAP (Contract de finanțare nr. 87/27.03.2018 între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Asociația Centrul Syene pentru Educație).
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 16 luni, având o valoarea totală și eligibilă de 878,609
lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 861,036.82 lei (valoarea eligibilă
nerambursabilă din Fondul Social European este de 723,131.98 lei, iar valoarea eligibilă
nerambursabilă din bugetul național este de 137,904.84 lei).
OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Asociația Centrul Syene pentru Educație intenționează să închirieze un autoturism fără șofer
pentru deplasările echipei de proiect în interesul proiectului pentru perioada 01.10.201827.07.2019. Numărul estimat de zile de închiriere: 44 zile. Numărul final de zile de încheiere
poate fi mai mic, în funcție de nevoile beneficiarului. Unele zile pot fi consecutive. Autoturismul
va fi pus la dispoziție pe bază de comandă cu minim 3 zile înainte de data la care este necesar.
Autoturismul se va deplasa pe teritoriul României, în mai multe județe. Autoturismul va fi
condus alternativ de maxim două persoane din echipa de proiect. Autoturismul trebuie să fie
încăpător pentru a putea transporta personalul proiectului, bagajele acestora, dar și materialele
de proiect: mape pentru participanți, agende, obiecte promoționale, laptop, aparat fotografiat,
echipamente de înregistrat/redat, alte materiale consumabile etc.
Autoturismul va fi închiriat (CPV: 60170000-0 - Închiriere de vehicule de transport de persoane
cu șofer), conform specificațiilor de mai jos. Procedura aplicată este achiziția directă, conform
art. 4.1 din Anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.
Tabel 1: Caracteristici tehnice
Autoturism cu caroserie în 5 uși
Transmisie 4x4
Număr de locuri – minim 5
Putere motorului – cerința minimă 150 CP
Tip carburant – Diesel sau Benzină
Sisteme de siguranță ABS și ESP

Tabel 1: Caracteristici tehnice
Sistem de direcție tip servo-asistat
Airbag șofer, airbag pasager
Radio-CD&MP3-player
Aer condiționat sau climă
Tabel 2: Furnizorul trebuie să se asigure că autoturismul îndeplinește următoarele
condiții:
este conform tuturor prevederilor legale referitoare la circulația pe drumurile publice;
funcționarea obligatorie, la parametri standard, a dotărilor pe care mijlocul de transport le
are din fabricație;
deține inspecția tehnică periodică valabilă (I.T.P);
rovigneta valabilă pentru deplasări pe drumuri naționale, europene, etc;
deține asigurare obligatorie auto R.C.A si CASCO, pentru toate tipurile de riscuri valabile
pentru autoturismele închiriate, dar şi asigurări pentru pasageri şi bagajele acestora;
posedă instalație de aer condiționat a habitaclului în stare de funcționare;
autoturismul să fie salubrizat, spălat și dezinfectat la predare
există roată de rezervă cu echipamentele de montare/demontare corespunzătoare;
există la bord trusă medicală completă, mijloace A.Î.I (Apărare Împotriva Incendiilor)
funcționale, respectiv stingătoare de incendiu si triunghiuri reflectorizante conform
standardelor specifice în vigoare
în perioada de iarnă, autoturismul să fie dotat cu anvelope de iarnă, și să existe în dotare
mijloace de deszăpezire (lopată, lanțuri, nisip, etc.) conform legislației in vigoare;
sa aibă un aspect estetic corespunzător – absența ruginii și a zgârieturilor vizibile,
încuietorile sa fie funcționale, etc.
în caz de defecțiuni ale mijlocului de transport, să asigure înlocuirea acestuia în cel mai
scurt timp, dar nu mai mult de 24 de ore.
Combustibilul va fi asigurat de beneficiar, conform specificațiilor prestatorului. Prestatorul va
factura lunar beneficiarul în funcție de numărul de zile în care autoturismul a fost închiriat. Se
consideră o zi de închiriere dacă autoturismul este predat în locația prestatorului până la ora
22.00. În ziua închirierii autoturismul trebuie să fie disponibil în locația prestatorului începând
cu ora 8.00.
PREZENTAREA OFERTEI
Data limită pentru primirea ofertelor este 30.08.2018, ora 16.00, la adresa Str. Dr. Ion
Ghiulamila, nr. 22, Sector 5, București sau email office@syene.ro.
Oferta va conține descrierea autoturismului propus – un singur model: poză, marcă, denumire,
caracteristici tehnice (minim cele din tabelul 1) și bifarea îndeplinirii condițiilor din tabelul 2 de
mai sus. Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA, pe zi de închiriere. Criteriul de selecție: prețul cel
mai mic.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

