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SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE 

Construim împreuna Intreprinderi Sociale – Achizitie servicii chirie spatiu activitate  

S.C. SES PRO CONSTRUCT S.R.L. 

1. Categoria de servicii: Achizitie chirie spatiu  

2. Cod CPV: 70130000-1 Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii 

3. Procedura aplicata: Achizitie directa - conform Ordinului nr. 1120/ 15.10.2013 privind aprobarea 

Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente 

structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare 

SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări: 

« Daca valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, nu depaseste pragurile valorice prevazute de art. 19 din 

OUG nr. 34/ 2006 pentru fiecare achizitie, beneficiarul achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari»  

Art. 19 din OUG 34/2006, actualizata:  

„ART. 19    Autoritatea contractantă achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care 

valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte 

echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv 

a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de 

document justificativ.” 

 

Legislația aplicabilă 

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
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b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor 

de concesiune de servicii; 

c) Ordinul nr. 1.120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii 

privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în 

cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrări. 

Specificatiile tehnice minimale sunt urmatoarele : 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

produsului 

Cantitate Pret estimat lei – unitar 

 fara TVA 

Pret estimat lei – 

total fara TVA 

1. Spatiu sediu 6 luni 2.822,58 16.935,48 

Total lei, fara TVA = 16.935,48 

Total euro (curs valutar BNR 1 euro =4,4844 din data 17.06.2015,fara TVA = 3.776,53 

 

Se doreste achizitionarea de servicii chirie spațiu in localitatea Stefan cel Mare, jud.Vaslui, cuprinzand 3 

incaperi, cu o suprafață minimă totala de 150 mp, dotări: retea electrica, retea apa, incalzire, acces auto  

astfel: 2 incaperi cu destinatie spatii de birouri, minim 12 mp/ incapere si o suprafata de minim 100 mp 

pentru depozitare scule  si materiale, in vederea desfasurarii de activitati de constructii. 

In vederea participării la achizitia directa operatorii economici interesati sunt obligati sa depuna impreuna cu 

oferta de pret Formularul nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia prevăzută la art. 691 din O.U.G. 

nr.  34/2006,din sectiunea Formulare. In cadrul ofertei se vor specifica, in mod clar, preturile fiecarui 

produs, precum si specificatiile tehnice. Ofertele se vor depune in original pana la data mentionata in anunțul 

de participare. Cerintele prezente sunt minime şi obligatorii. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare 

celor prevazute atrage descalificarea ofertantului.  

  

 


