
  

 

 
Asociația EcoLogic 
Baia Mare, str. Florilor, nr. 8/36 
Tel/fax: 0362 412 197; mobil: 0745 332 022, 0743 629 631 
E-mail: ecologic.rada@gmail.com, ecologic@email.ro    
 

 
Specificaţii tehnice și condiții pentru ofertanți 

 
 
1. Denumire proiect: 
 
Călătorește verde – cu emisii zero în destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului 
 
2. Obiectul contractului: 
 
Furnizare biciclete și echipamente pentru ciclism, cu următoarele coduri CPV: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Tipul contractului: contract de furnizare produse; 
 
4. Procedura  de atribuire  aplicată:  achiziție competitivă simplificată conform  Ordinului Ministerului 
Fondurilor Europene nr.1120 din 15.10.2013; 
 
5. Criteriul de selecţie: oferta cu preţul total cel mai scazut, care satisface criteriile tehnice solicitate; 
 
6. Valoarea  estimată  a contractului: pentru  achiziţionarea produselor descrise mai jos este de  
56.359,80 Lei fără TVA (echivalentul a 12.425 EURO la cursul valutar de 4,5360 Lei din data de 
18.01.2016); 
 
7. Specificații tehnice:  

Nume produs Cod CPV 

Biciclete MTB 34430000-0 Biciclete   
 

Trusă de scule pentru bicicletă 
(portabilă) 

Trusă de scule pentru bicicletă (fixă) 

Rastel pt biciclete (parcare) si stand 
reglabil (spalare și reparații) 

Cod CPV: 44512940-3 Truse de scule 
Cod CPV: 34432000-4 Piese de rezervă 
și accesorii pentru biciclete 

Spălător cu presiune 42924730-5 Aparate de curăţare cu 
apă sub presiune 

Set echipament protecție  18143000-3 Echipamente de protecție                                     
18444112-1 Căști de bicicletă 

Antifurt 34913510-8 Lacăte pentru biciclete 

GPS pentru biciclete 38112100-4 Sisteme de navigare şi de 
poziţionare globală (GPS sau 
echivalente) 



 

 

 
7.1. Context 
In calitate de promotor, Asociaţia EcoLogic implementează proiectul „Călătorește verde – cu emisii zero 
în destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în 
cadrul Fondului ONG în România.  
Obeictivele proiectului prevăd: dezvoltarea unei oferte specifice de cicloturism, creșterea atractivității 
turistice a zonei pentru cicliști, stimularea mobilității sustenabile, reducerea emisiilor de carbon 
generate de activitățile turistice desfășurate de pensiuni. 
 
Printre activitățile avute în vedere pentru atingerea acestor obiective, menționăm: 
 
Activitatea 2.1. Echiparea a 6 structuri de primire turistice pentru cicloturism  
Șase structuri de primire turistică din destinația Mara-Cosău-Creasta Cocoșului vor fi selectate pentru a oferi 
asistență tehnică pentru cicloturiști, fiind echipate corespunzător. Astfel, vor fi achiziționate și distribuite la unități 
de cazare: 6 truse de scule fixe (neportabile), 6 rastele pentru parcarea bicicletelor, 6 standuri reglabile (pentru 
spălare și reparații), 6 spălătoare cu presiune.  
 
Activitatea 2.2. Organizarea a 3 puncte de închiriere pentru biciclete  
Trei dintre structurile de primire turistică pregătite pentru cicloturism (prin activ. 2.1. descrisă mai sus) vor fi 
echipate suplimentar cu biciclete, truse de scule pentru cicliști și echipamente de protecție pentru închiriere. 
Astfel, vor fi achiziționate și distribuite la unități de cazare: 18 biciclete, 18 truse de scule portabile care vor însoți 
bicicletele închiriate, 18 seturi echipament de protecție (fiecare set constând în; 1 cască biciclist, 1 pereche 
genunchiere, 1 vestă reflectorizantă), 18 antifurt-uri și 3 GPS pentru biciclete. 
 
Activitatea 2.3. Instruirea proprietarilor și angajaților celor 6 structuri de primire echipate în vederea ajustării 
serviciilor pentru noua categorie de turiști 
Acțiunile întreprinse: instruirea de două zile, la care vor participa cel puțin 2 reprezentanți din partea fiecărei 
pensiuni, va fi focalizată pe dezvoltarea capacității de furnizare de informații cu privire la traseele de cicloturism 
marcate și obiectivele turistice vizitabile în zonă și dezvoltarea de abilități practice,  tehnici de spălarea 
bicicletelor, reparații și prim ajutor acordată turiștilor în caz de nevoie. 

 
 
7.2. Produsele care fac obiectul acestui contract sunt descrise în tabelul de mai jos. Furnizorii vor 
întocmi oferta respectând următoarele caracteristici tehnice și încadrându-se în valoarea totală 
estimată lei corespunzătoare fiecărei poziții din tabel:  
 

Nr. 
Crt 

Denumire 
produse Necesar U.M. Caracteristici tehnice 

Valoare 
totală 
estimată lei 
(fără TVA) 

1 
Biciclete MTB 

(hardtail)  
18 Buc.  

Biciclete MTB (hardtail) 26" 
 
Mărime cadru: 3 bucăți mărimea S; 9 
bucăți mărimea M; 6 bucăți marimea L  
Material cadru: aluminiu 
Furca: telescopică preîncărcată (preload), 
cu posibiltate de reglare 
Angrenaje: 3 foi; casetă 8-10 pinioane; 
Frâne: pe disc  
Roți: cu jante duble din aluminiu, echipate 

29053,08 



 

 

cu anvelope 2,1-2,25 inch 
Ghidon: din aluminiu, low riser; (fixarea 
ghidonului prin pipă) 
Schimbător față: schimbator de foi, 
compatibil cu 3 foi și  8-10 pinioane 
Schimbător spate: compatibil cu un 
pachet de 8-10 pinioane 
Lumini: Bicicletele vor fi prevazute în 
spate cu un stop de semnalizare cu leduri 
roșii, cu posibilitatea de montare – 
demontare rapidă; în față cu un far cu 
leduri albe; 
 
 

2 

Trusa de scule 
portabilă 
(însoțește 
bicicleta 

inchiriată) 

18 Buc.  

Trusa de scule portabilă are în 
componență: 
 
- 1 pompă de aer pentru biciclete 
portabilă (de mână),  telescopică, 
universală, cu branșament pentru ventil 
tip AV/FV 
- 1 set de 3 leviere pentru bicicletă 
- 1 set multitool (care cuprinde chei tip 
imbus) 
- 1 camera de rezervă pentru bicicletă 
(dimensiuni și tip de ventil compatibile 
roților bicicletelor ofertate)  
 

 
2177,28 

 

3 

Trusa de scule 
fixă (nu 

însoțește 
bicicleta 

închiriată) 

6 Buc.  

Trusa de scule fixă are în componență: 
 
-1 Pompă de podea, dotată cu manometru 
-1 Set multitool (care cuprinde chei tip 
imbus)  
-1 Cheie pinioane 
-1 Presă pentru lanț 
-1 Spray cu teflon pentru întreținere 
- 1 Ulei de lanț pentru angrenaj și cabluri 

 
1315,44 

 

4 

Rastel pt 
biciclete 

(parcare) si 
stand reglabil 
(pt spalare și 

reparații) 

6 (din 
fiecare) 

 Buc. 

 - Rastel parcare biciclete rezistent la 
coroziune, min. 6 locuri parcare 
 
- Stand reglabil pliabil, cu 2-4 picioare,  
înălțime reglabilă, cu poziționare și fixare 
la 360°, cleștele de fixare a bicicletei dotat 
cu material de protecție, greutate maximă 
de susținut: 20-25 kg 
 

 
6395,76 

 

5 
Spălător cu 

presiune 
6 Buc.  

 Aparat electric de spălat cu presiune 
- tensiune de alimentare: 230V/50Hz 

 
3969,00 



 

 

(monofazic) 
- puterea motorului: max 1700 Kw 
- presiunea de lucru: min. 100, max 130 
bar 
- furtun cu racord de prindere (min. 5 m 
lungime) 
- rezervor pentru detergent 

 

 

6 
Set echipament 

de protecție  
18  Set 

 Setul de echipament protecție are în 
componență: 
 
1 Cască de bicicletă recomandată pentru 
MTB/all mountain, bine aerisită, sistem de 
ajustare a mărimii, captușeală 
antibacterială, plasă împotriva insectelor 
(9 seturi cu căști mărimea S/M și 9 seturi 
cu căști mărimea L/XL)  
 
1 Vestă reflectorizantă mărime 
universală, reglabilă 
 
1 Pereche genunchiere dedicate 
ciclismului montan, compoziție neopren 
respirant  
 

 
8641,08 

 

7 Antifurt  18 
Buc. 

  

 Antifurt din oțel, diametru min. 10 mm, 
lungime min. 1 m 
 

 
952,56 

 

8 
GPS pentru 

bicicletă 
3 Buc.  

GPS biciclete 
 - ecran tactil (touchscreen) TFT în culori, 
antireflex, cu dublă orientare (portrait și 
landscape) 
- busola  
- norme etanșeitate IPX7  
- memorie expandibilă prin micro SD 
- interfață USB 
- include harta de bază (harta României) 
- posibilitate de adaugare hărți 
- posibilitate înregistrare traseu 

- accesorii: cablu USB, microcard SD, 
suport pentru fixarea pe ghidonul 
bicicletei 
 

 
3855,60 

 

 
8. Livrabile avute în vedere în cadrul contractului: 
 
Livrabilele contractului constau în produsele descrise mai sus, la art. 7.2. Livrarea se efectuează în 



 

 

termen de max. 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție.  

 
Produsele beneficiază de un termen de garanție legală de 2 ani. Produsele vor fi noi, originale și vor 
corespunde caracteristicilor enunțate în specificațiile tehnice. Produsele trebuie să fie însoțite de 
manual de utilizare și întreținere și certificat de garanție (unde este cazul). 
 
Furnizorul va asigura transportul produselor la unitățile de cazare selectate pentru echipare, la o dată 
agreată cu achizitorul. 
 
Furnizorul va oferi instrucțiuni de utilizare și întreținere a produselor achiziționate într-o sesiune de 
training care se va desfășura timp de două zile la o pensiune din destinația Mara-Cosău-Creasta 
Cocoșului (la o dată stabilită de achizitor). 
 
Furnizorul va asigura gratuit manopera pentru reparații timp de un an de la achiziționarea produselor și 
manopera pentru o revizie completă la finalul primului an de la achiziționare.  
 
9. Criterii de evaluare şi selecţie 
 
Ofertanţii trebuie să facă dovada capacității de exercitare a activității profesionale prin anexarea: 
 - Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, 
sau documente statutare cu hotărâri judecătorești corespunzătoare pentru alte forme de organizare, în 
xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din partea 
ofertantului, din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. 
 
- Certificatului de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în xerocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă din partea ofertantului 
 
10. Capacitate tehnică şi/sau profesională: 
 
Ofertantul va trebui sa facă dovada experientei similare prin contracte de furnizare de  produse 
similare, minim 1 contract onorat – copia contractului/contractelor. 
 
Ofertantul trebuie să dovedească disponibilitatea a minim 2 persoane care să aibă cunoștințe tehnice 
legate de utilizarea și întreținerea produselor achiziționate  - CV-uri ale personalului disponibil. 
 
11. Prezentarea ofertei tehnice şi financiare: 
 
Ofertele vor fi depuse cu: 
Scrisoare de înaintare – Anexa 1 
Formular de oferta – Anexa 2 
Oferta tehnica – Anexa 3 
Oferta financiara – Anexa 4 
Listă personal propus  – Anexa 5 
Documente doveditoare privind eligibilitatea si capacitatea firmei de exercitare a activității 
profesionale (cf art. 9. Criterii de evaluare şi selecţie și art. 10 Capacitate tehnică și/sau profesională din 
Specificațiile tehnice) 
 
 



 

 

 

Prezentarea propunerii tehnice și financiare va trebui să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu prevederile specificațiilor tehnice din prezentul document. În acest sens, se solicită 
descrierea produselor cu prețuri aferente și alte informații considerate semnificative.  
Notă: Furnizorii pot include în oferta tehnică nume de mărci pentru a descrie produsele ofertate și 
componentele acestora. 
 
 
12. Durata contractului: 60 de zile (calendaristice) de la data semnării contractului 
 
13. Locul de desfaşurare a activităţilor: 
 
La sediul ofertantului, la sediul Asociaţiei EcoLogic din Baia Mare și în teritoriul destinaţiei de ecoturism 
Mara – Cosău-Creasta Cocoșului. 
 
Specificaţiile tehnice  reprezintă cerinţe minime, prescripţii, caracteristici  de natură tehnică  ce permit 
descrierea serviciilor, în mod obiectiv, astfel  încât să corespundă necesităţii achizitorului. 
 
Ofertantul va prezenta o propunere detaliată în corelaţie cu specificațiile tehnice prezentate mai sus, 
astfel încât să permită comisiei de evaluare, identificarea cu ușurintă a corespondenței acestora cu cele 
ofertate. 
 
In cazul ofertantului castigător, oferta şi specificaţiile tehnice vor face parte integrantă din contract, sub 
forma de anexe, conform prevederilor Ordinului MFE nr 1120/2013.  
 
Întocmit, 
Rada Pavel 
Manager proiect 
 
 
 
Aprobat, 
Edita Pop 
Președinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXA 1 
 
 
 
OFERTANTUL …….................……........................ (denumirea) 
Adresa: …………………………………......................... 
Telefon :…………………………………....................... 
Fax :……………………………………........................... 
E-mail: ……………………………………...................... 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 
Către: ASOCIAȚIA ECOLOGIC, adresa poștală: Str Florilor bl.8, ap 36, cod 430273, Baia Mare, jud. 
Maramures, Tel / fax:  0362412197, Mobil: 0743 629 631, 0745 332022 
 
Ca urmare a Invitatiei de ofertare nr. ………………... din data de ................., privind achiziția având ca 
obiect Biciclete și echipamente pentru ciclism 

 
Subsemnatul ……………………………........................................................, reprezentant legal/ împuternicit al 
operatorului economic ……………………………………………………………. 

 
transmitem alăturat coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând câte un exemplar original în limba 
română din următoarele documente: 
 
1. Formular de ofertă 
2. Oferta Tehnică; 
3. Oferta Financiară; 
4. Lista personal propus; 
5. Documente doveditoare privind eligibilitatea si capacitatea firmei de exercitare a activității 
profesionale (cf art. 9. Criterii de evaluare şi selecţie și art. 10 Capacitate tehnică și/sau profesională din 
Specificațiile tehnice) 
 
 

 
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră. 

 
 
 

Cu stimă, 
 

[Nume ofertant], 
 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 
 

(numele, semnatura autorizata si stampila) 



 

 

 
 
ANEXA 2 
 
Operator economic,________________________ 
(denumirea/numele) 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 

Către: ASOCIAȚIA ECOLOGIC, adresa poștală: Str Florilor bl.8, ap 36, cod 430273, Baia Mare, jud. 
Maramures, Tel / fax:  0362412197, Mobil: 0743 629 631,  0745 332022 
 
Doamnelor/Domnilor, 

 
1. Examinând invitația primită si documentaţia de atribuire nr. ……………… din data .................................,  
privind  achiziţia având ca obiect Biciclete și echipamente pentru ciclism,  
subsemnatul ……………………..................................................... (numele şi prenumele în clar) reprezentant 
(legal/împuternicit) al ofertantului …………………....................………………………...............................................  
(denumirea/numele ofertantului)  
 
1. Ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să 
furnizăm ……………........................................................................................ (denumirea obiectului 
achiziției) pentru suma de ………………………………………………............. (suma în litere și în cifre, precum şi 
moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în 
valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre). 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele 
necesare în cadrul proiectului ………………………………….............................................…., în termenul 
solicitat de achizitor.  
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile (perioada 
în litere si în cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
5. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care 
o puteţi primi. 
 
Data completării ___________________ 
 
  ________________________________ (Numele si prenumele persoanei care semnează),  
în calitate de _________________________________legat autorizat să semnez 
(semnătură și ștampilă)  
 
 
oferta pentru şi în numele _________________________________  
(denumirea/numele ofertantului) 
 



 

 

 
ANEXA 3  
 
 

OFERTA TEHNICĂ 
 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
Denumirea achiziţiei: Biciclete și echipamente pentru ciclism 

Nr 
crt. 

Specificatiile cerute Conformitate Specificatii ofertate 

 . 
. 
 
Notă: se completează punct cu 
punct cerințele din specificațiile 
tehnice menționate în scrisoarea 
de intenție 

Confirmaţi 
conformitatea 
fiecărei caracteristici 
cerute 
in specificaţiile 
tehnice prin 
„DA” sau „NU”. 
Va rugam sa urmăriţi 
si 
clauzele generale 
referitoare 
la specificaţiile 
tehnice. 

Se indica 
denumirea si 
specificaţiile 
articolului oferit 
A se completa 
separat pentru 
fiecare articol. 
Va rugam sa 
urmăriţi clauzele 
referitoare la 
specificaţiile 
tehnice. 

    

 
 
Data : ……………………………[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)_______________________________, (semnătura şi ştampilă), in calitate de 
 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
 
ATENTIE: 
1. Informaţia inclusă trebuie să permită evaluatorilor o verificare exactă a cerințelor. 
2. Oferta trebuie să fie clară si detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între 
specificaţiile cerute și specificaţiile oferite. 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXA 4 

 
OFERTA  FINANCIARĂ 

 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
Denumirea achiziţiei: Biciclete și echipamente pentru ciclism 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea produsului (obiectul contractului) Cantitate/ 
U.M 

Preț unitar 
(lei/bucată) 

fără TVA 

Preț total (lei) 
fără TVA  

1 Biciclete MTB (hardtail) 18 buc.                     

2 Trusă de scule portabilă 18 buc.     

3 Trusă de scule fixă 6 buc.    

4 
Rastel pentru parcare și stand reglabil (pentru spălare 

și reparații) 
6 buc. (din 

fiecare) 
  

5 Spălător cu presiune 6 buc.    

6 Set echipament protecție 18 seturi   

7 Antifurt 18 buc.    

8 GPS pentru bicicletă 3 buc.    

 Total lei fără TVA   

 Total lei cu TVA   

 
 
 
Data :……………………….[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele şi prenume)________________________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 
 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
____________________________________ (denumire/nume operator economic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ANEXA 5 
 

Listă personal propus 
 
 
 
Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 
 
Denumirea achiziţiei: Biciclete și echipamente pentru ciclism 
 
 
Subsemnatul ……………………………........................................................, reprezentant legal/ împuternicit 
al operatorului economic ……………………………………………………………........, declar că următoarele persoane 
vor fi implicate în îndeplinirea contractului de achiziție Biciclete și echipmente pentru ciclism din cadrul 
proiectului Călătorește verde – cu emisii zero în destinația de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului.  
 
Persoanele menționate mai jos dețin cunoștințe tehnice care le permit să ofere servicii de instruire cu 
privire la utilizarea și întreținerea produselor care fac obiectul acestei achiziții. Experiența profesională 
în domeniu reiese din CV-urile anexate. 
 

Nr. 
crt 

Nume/ Prenume Experienţa profesională în domeniu 

1   DA         

 

(CV anexat) 

2  DA         
 

(CV anexat) 

 
3. 

 DA         

 

(CV anexat) 

 
 
 
 
 
 
Data completării ........./………./2016 

Ofertant 
 

............................................. 
(Semnatura autorizata și stampila)  

 


