
Nr. înreg.: 04HKL061217/06.12.2017 
 

 
Invitație Cerere de ofertă 

 
 

Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER cu sediul în comuna Lueta nr. 397, jud. Harghita, cod fiscal: 
36519956, nr. tel. 0746-199-143, reprezentat prin Lázár László, director executiv, în calitate de 
achizitor, în vederea funcționării Asociației GAL Homorod-Kukullo LEADER în cadrul proiectului 
”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” nr. contract de finanțare: 
C19401178011672115725/12.01.2017,  
 
invită Operatorii Economici interesați să depună oferte în vederea atribuirii contractului de furnizare 
pentru „Servicii de asigurare RCA și servicii de asigurare opțională CASCO”, cu următoarele 
specificații tehnice: 
 
Cod CPV: 66516100-1, 66514110-0 

 
Termen de depunere a ofertei: 13.12.2017 
Durata contractului: de la data semnării contractului, cu condiția avizării de CRFIR Alba Iulia până la 
31.12.2018 
Valoarea estimată a achiziției: 3.600,00 RON, 793,12 EURO 
Oferta de preț trebuie să conțină următoarele informații: 

- să  fie exprimat în lei fără TVA, valoarea totală să fie menționată și cu TVA 
- să conține denumirea și adresa ofertantului, să fie înregistrată, semnată și 

ștampilată de reprezentantul legal al Operatorului economic 
- valabilitatea ofertei 10 zile de la data emiterii 

Criteriul de atribuire: oferta cu prețul cel mai scăzut 
Adresa de depunere: 
Comuna Lueta nr. 397, jud. Harghita, cod poștal: 537140/office@hkleader.ro 
 
Operatorul economic trebuie să depună împreună cu oferta: 

- Certificatul constatator detaliat în original, valabil la emiterea ofertei, dar nu mai vechi de 6 
luni. 

 
 
 
Lueta, 06.12.2017 

Asigurare Obligatorie de Răspundere Civilă 
pentru prejudicii produse prin Accidente de 
Vehicule (RCA)-12 luni 

 
 
felul -  Autoturism. 
marca  - SUZUKI 
tipul – VITARA ALLGRIP 1.6 DDIS PASSION 
număr de înmatriculare şi indicativ (seria sasiu ) 

TSMLYE81S00430910 
serie motor - 8259098 
anul de fabricaţie -  2017 
cilindru (cmc) - 1598 
putere (kW) - 88 
număr de locuri - 5 
tonaj  - 1870 kg 

 

Asigurare CASCO-12 luni 
Acoperire/riscuri asigurate: incendiu, trăsnet, 
explozie, furt, evenimente naturale, 
evenimente socio-politice și acte de vandalism, 
avarii produse de accident rutier prin coliziune 
cu alt autovehicul, avarii accidentale produse 
exclusiv autivehiculului asigurat, conform 
Condițiilor de asigurare enumerate în Oferta de 
preț 
Clauze suplimentare: asistență rutieră, 
pierderea/furtul cheilor, accidente persoane 
treansportate, reîntregirea sumei asigurate, 
daune produse în afara drumurilor publice, 
acoperirea jantelor/anvelopelor 


