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COMUNICAREA REZULTATELOR PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE 

AUTOTURISM 

 

 

in cadrul proiectului “Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea nationala coordonata a 

ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN” Cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733, 

Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020 

  Acest proiect este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa 

prioritara 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” 

 

Procedura aplicată: PROCEDURĂ COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru 

atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, aprobată prin Ordinul 

nr. 1284/2016.  

 

Beneficiar privat: Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

Sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania 

Adresa de e-mail: sorina.hasu@hospice.ro 

Numar telefon: 0728 130071 

Obiectul contractului de achizitie: furnizare AUTOTURISM. 

Criteriu de selectie: oferta care prezintă cele mai multe avantaje financiare si tehnice pentru realizarea 

scopului proiectului (cel mai bun raport calitate/pret) 

 

Pana la data limita de primire a ofertelor, 28.06.2021, ora 12:00, au fost inregistrate un numar de – una (1) 

oferta, dupa cum urmeaza: 

 

 1. Oferta depusa de RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. 

 

La verificarea documentelor depuse s-au constatat urmatoarele: 

 

Documente ofertanti RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. 

Scrisoare de inaintare da 

Declaraţie privind neîncadrarea în 

situațiile prevăzute la art. 14 si 15 

din OUG nr. 66/2011 

 

da 

Certificat constatator emis de 

Oficiul Registrului Comertului 

 

da 

Certificatul de atestare fiscala 

eliberat de Directia Generală a 

Finanţelor Publice, din care să 

reiasă că ofertantul nu are datorii 

scadente la nivelul lunii anterioare 

 

 

 

da 

Propunere tehnica da 

Oferta financiara da 

 

mailto:sorina.hasu@hospice.ro


 

Oferta depusa de catre ofertantul RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. respecta toate cerintele 

minimale specificate in caietul de sarcini. 

 

Concluzii: 

In conformitate cu prevederile documentatiei pentru ofertanti elaborata in vederea atribuirii contractului de 

furnizare Autoturism, oferta selectată şi declarată castigatoare este oferta depusă de RENAULT 

COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., cu sediul in Bucureşti, B-dul. Preciziei nr.3G, Cladirea A, Parter, 

Camera AP.10, sector 6, la preţul total oferit de 42100.00 lei, fara TVA, 50099.00 lei cu TVA. 

 

Data atribuirii contractului de furnizare: 29.06.2021 

 

Expert achizitii, 

Sorina Hasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


