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ANEXA 2
Nr. 376/37 din 03.03.2021

CERERE DE OFERTĂ

In atentia operatorilor economici interesati,

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU cu sediul in localitatea
Ghiroda, Str. Victoria, Nr. 48, Jud. Timș, va invita sa participati la selectia de oferte
pentru furnizare consumabile centru, realizata în cadrul Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020, proiectul DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat –
Timișul de Centru (zona Vest)POCU/303/5/2/130177

1. Obiectul a contractului: Achizitia consumabile birotică centru

2. Coduri CPV: 30192700-8: Papetărie

3. Codul CAEN principal sau secundar inscris in certificatul ORC necesar participarii la
ofertare trebuie sa fie corespunzator activitatii ce face obiectul achizitiei

4. Tipul şi durata contractului: contract de furnizare bunuri/maxim 24 luni

5. Procedura de atribuire: atribuire directa

6. Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

7. Perioada minima de valabilitate a ofertei: minim 60 zile

8. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 08.03.2021

9. Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea
verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice minimale prevazute in
descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice) Anexa 1.

10.Propunerea financiara se va prezenta in original sau pe mail. Pretul va fi exprimat
pentru fiecare echipament in parte fara a depasi pretul maximul admis /bucata
conform Anexa 1, orice depasire a acestuia va duce la descalificarea ofertei. Preţul
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ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării
contractului. Nu se accepta oferte alternative.

11.Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact: Iovescu
Alexandru Adrian, e-mail: gal.timisuldecentru@gmail.com; Tel.: 0729.075.315

12.Transmiterea ofertelor se va face prin e-mail la adresa:
gal.timisuldecentru@gmail.com sau la sediul societatii localitatea Ghiroda, Str.
Victoria, nr. 48, Jud. Timiș

13.Valoarea supusa licitatiei : 6.649,68 lei + TVA (7.913,12 lei TVA inclus)

14.Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact: Iovescu
Alexandru Adrian , e-mail: gal.timisuldecentru@gmail.com; Tel.:0729.075.315

15.Ofertantul declarat caștigător va incarca oferta în catalogul electronic SICAP
dupa notificarea privind selectarea ofertei.

16. Instructiunile pentru ofertanti si termenii de referinta se regasesc in anexa la
aceasta cerere de oferta

Asteptam oferta dumneavoastra pana la termenul limita mentionat anterior la
adresa mentionata mai sus.

Manager Proiect,
IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN
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ANEXA 2.1

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI / OPERATORI ECONOMICI

1.La semnarea contractului firma desemnata castigatoare va prezenta :
- Declaratie pe propria raspundere privind evitare conflictului de interese
- copie CUI
- Certificat constatator de la ORC valabil

In situatia nerezentarii documentelor antementionate la contractare, contractul va fi
incheiat cu oferta clasata pe locul 2 respectand aceleasi conditii.

2.Descrierea obiectului contractului - specificatii tehnice minimale:
Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează
propunerea tehnică.

3.Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată,
care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar numai
în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în
specificatiile tehnice atrage respingerea ofertei.

Mentiune:
Pe parcursul analizării ofertelor, achizitorul are dreptul de a solicita oricând clarificări sau
completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti.
Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de produse si nu
respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa.

Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie,
sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificatii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»

5.Furnizorul va expedia produsele la sediul/punctul de lucru al achizitorului.Transportul se
va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau inchiriate pe cheltuiala acestuia.

6.Produsele vor fi însoţite de certificat de garanţie unde e cazul.
Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele, pentru ca acestea sa facă faţă fără
limitare,la condiţiile din timpul transportului.
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7.Recepţia produselor : Receptia calitativa si cantitativa se va face la sediul achizitorului
in prezenta acestuia si a unui delegat imputernicit de ofertant.
Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
-să înlocuiască produsele refuzate;
-să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor
tehnice.

8.Furnizorul are obligaţia ca în termen de 3 zile, să completeze mărfurile lipsă sau să
înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.
După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de
recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.

9.Condiţii de plată
Plata produselor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal
de recepţiei al produselor si procesul verbal de punere in functiune, conform condiţiilor
contractuale.

10.Plata se face in termen de maxim 30 zile lucratoare de la receptia bunurilor si
punerea in functiune, pe baza facturii primite de la furnizor.

11.Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a
derulării contractului.

12.Termen de furnizare: Furnizarea echipamentelor/utilajelor se face în funcție de
comenzile ferme ale achizitorului.

13. Ofertantul declarat caștigător va incarca oferta în catalogul electronic SICAP dupa
notificarea privind selectarea ofertei.

Intocmit,
Manager Proiect
IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN
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ANEXA 2.2

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI / OPERATORI ECONOMICI

Caracteristici tehnice minimale

Nr.

crt

Denumire Cantitate Preț
Unitar lei
Fără TVA

Preț
Total lei
Fără TVA

Preț total
lei
TVA inclus

1 Consumabile centru
- biblioraft A4 5 cm
- biblioraft A4 7.5 cm
- hârtie copiator A4
- Pix albastru
- notițe adezive
- folie protecție documente
- cutii arhivare
- capsator
- capse
-decapsator
- perforator
- alonje indosariere
- markere

24 277,07 6.649,68 7.913,12

TOTAL 7.913,12

Intocmit,
Manager proiect

IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN
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