
Nr. înreg.: 04HKL061017/06.10.2017 
 

 
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 „Achiziționare mijloc de transport și jante cu anvelope de iarnă” 
 
Cod CPV: 34110000-1 
 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Caracteristici tehnice minime 
Cantitate 

(buc) 

1 Autoturism 

Caroserie SUV 

1 

Transmisie manuala, 6 trepte 

Tracțiune 4 WD 

Gardă la sol 185 mm 

Sistem de aprindere Injecție directă 

Capacitate cilindrica 1598 cmc 

Putere 120 CP 

Tip combustibil Diesel 

Norma poluare Euro 6 

Consum mediu 4,3 l / 100 km 

Nr. locuri 5 

Nr. uși 5 

Jante aliaj 215/55R 17 

Dotări minime 

Servodirecție asistată 

Kit de reparaţie roată 

Degivrare lunetă 

Lampă ceață 

Airbag-uri frontale (şofer + pasager) 

Airbag-uri laterale  

Airbag-uri cortină 

Sistem dezactivare airbag pasager 

Airbag genunchi (şofer) 

Sistem de asistență la coborârea în pantă  

Sistem de asistență la pornirea din rampă  

. ABS + EBD 

Lumini de zi cu LED 

Pedalier retractabil (în caz de accident) 

Lumini de avertizare la frânarea de urgență 

Privacy glass (geamuri spate şi lunetă) 

Volan reglabil pe înălţime şi adâncime 

Comenzi hands-free pe volan 

Aer condiţionat cu reglare automată 

Geamuri acţionate electric (faţă) 

Geamuri acţionate electric (spate) 

Scaune încălzite (faţă) 



Sistem multimedia: cu ecran, conectivitate 
smartphone, Bluetooh, USB, slot SD card, camera 
de mers înapoi 

Scaune faţă reglabile pe înălţime 

Garanție min. 6 ani 

2 
Jante oțel cu 
anvelope de 

iarnă  
215/60R16 4 

 
Termen de depunere a ofertei: 13.10.2017 
Durata contractului: de la data semnării contractului, cu condiția avizării de CRFIR Alba Iulia până la 
31.12.2017 
Valoarea estimată a achiziției: 81.702 RON, 18.000 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 30 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 
 
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, 06.10.2017 

 


