
ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

 

 

Denumire contract: 

Achiziția de dotări în carul proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor 

generale din localitățile Bahnea și Idiciu, comuna Bahnea, județul Mureș” prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 

 

Data limita depunere oferta: 08.05.2020 

Tip contract: Furnizare 

Cod CPV: 

39160000-1 Mobilier şcolar  

30213100-6 Computere portabile 

30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a 

pachetelor software 

Valoare totală estimată: 74.500 lei, fără TVA 

Locul de livrare: Comuna Bahnea, jud. Mureș  

Termen de livrare: intre 15 si 30 de zile de la semnarea contractului. 

Ofertantii vor prezenta:  

1. Fișa tehnică pentru fiecare tip de produs ofertat completată cu caracteristicile 

produselor ofertate, prin care demonstrează îndeplinirea cerințelor minime solicitate 

2. Formular de oferta cuprinzând valoarea totală a propunerii financiara 

3. Centralizatoarele de preturi completate cu prețuri unitare, totale etc.  

4. Declaratie privind garantia produselor solicitate (minim 24 de luni) 

5. Certificări, atestate, autorizaţii, prevăzute de lege care demonstrează că operatorul 

economic are dreptul să desfășoare activitatea care constituie obiectul principal al 

contractului - Certificatul constatator (ONRC)  

 

Produsele livrate vor fi noi, ambalate corespunzător și neafectate de vicii.  

Ele trebuie să corespundă standardelor de calitate în vigoare la data livrării acestora. Ofertele 

se vor transmite, în plic închis pana la data de 08.05.2020, ora 13,00 la adresa: Strada 1 

Decembrie 1918, Nr. 50, loc Bahnea, jud Mures sau pe adresa de e-mail: bahnea@cjmures.ro 

 

Anexat: 

 Formular oferta financiara 

 Centralizatoare de prețuri 

 Fisele tehice ale produselor 
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Formular de Ofertă 

Data: [introduceți ziua, luna, anul] 

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare] 

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]  

 

Către: Autoritatea Contractantă [a se introduce denumirea]   

 

 

În concordanță cu Oferta noastra tehnică și financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă 

până la momentul depunerii Ofertei: 

i. ofertăm prețul total de ______, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de…..   pentru 

produsele solicitate.  

 

 
































