JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE
NR 6130 din 30.05.2014

INVITATIE DE PARTICIPARE
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI
Prin prezenta, vă invităm prin depunerea de oferte prin achizitie directa pentru furnizare
mobilier birouri pentru Primaria comunei Dumbrava Rosie
Cod CPV : AchiziŃia de mobilier: Cod CPV 39100000-3
Sursa de finanţare: bugetul local
Valoarea estimata 18.000 lei fara TVA
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul achizitiei directe: furnizare mobilier birouri Primaria Dumbrava Rosie
- Mobilierul se va executa din PAL melaminat, căntuit cu PVC,cant de 2 mm,manere metalice si
sisteme glisare cu role .
- Dulapurile cu rafturi suspendate vor fi fixate pe pereţi cu sisteme de prindere
adecvate, metalice.
- Mesele de calculator vor fi prevăzute cu orificiu „trece cablu” având capac de protecţie.

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare si asamblare
produse
Documentele de calificare solicitate

1 Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie CUI) de pe
langa Tribunalele Teritoriale si Certificat constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, din care sa rezulte ca obiectul de
activitate al ofertantului autorizeaza desfasurarea de activitati in domeniul ce face obiectul
achizitiei.
2 - propunerea financiara - va contine pretul total in lei fara TVA pentru fiecare produs care
face obiectul achizitiei.
Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata
perioada de derulare a contractului.

Nota:
NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Modul de intocmire a ofertei
Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc
intr-un singur exemplar si se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe
pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa pentru atribuirea
contractului de furnizare mobilier birouri Primaria Dumbrava Rosie,,)

2. denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 10 iunie 2014 ora
11:00.
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria Comunei Dumbrava Rosie
str. Dumbravei nr. 68 ,judetul Neamt, la biroul nr.7 ,la dna Iftime Maria .
Data limită pentru depunerea ofertei: 10 iunie 2014 ORA 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 10 iunie 2014 ora 11:00, in sala de sedinte a
primariei.
Alaturat va anexam schita si dimensiunile mobilierului solicitat.

PRIMAR,
Ing. IOAN GRADINARU

COMISIA DE ACHIZITII
Chiritescu Elena……………
Ciobanu Ana ……………..
Stahie Maria Nicoleta ……..

