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                              nr. 629 / 19.07.2012 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

Prin prezenta Vă invităm să depuneți ofertă pentru atribuirea prin cerere de oferte (conform 

procedurilor interne, nu se aplica OUG 34/2006) a contractului de furnizare „Echipamente 

si software pentru UIP”  

Durata contractului:  

Durata contractului este de cel mult 3 luni începând de la semnarea contractului intre cele 2 

parti. 

Valoarea estimată este de: 66.073,23 lei fără TVA, 

Codul CPV:    

PRINCIPAL  

48461000-7  Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2) 

SECUNDAR  

38651600-9  Camere digitale (Rev.2) 

38112100-4 Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2) 

30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a 

pachetelor software (Rev.2) 

38600000-1 Instrumente optice (Rev.2) 

Sursa de finanţare: Finanțarea este susținută din FEDR, POS MEDIU - Axa prioritară 4 POS 

MEDIU „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii” în 

cadrul proiectului ,,Elaborarea planului de management integrat pentru siturile ROSPA0027 şi 

ROSCI0036 şi ariile naturale de interes naţional”, cod SMIS-CSNR 36407 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Obiectul achiziţiei: atribuirea contractului de furnizare „Echipamente si software pentru 

UIP”. 

Modul de finalizare: încheierea unui contract de furnizare bunuri. 

Documentele de calificare solicitate 

Autoritatea contractantă solicită prezentarea următoarelor documente de calificare: 

1. Certificat Constatator Oficiul Registrului Comertului– în copie conformă cu 

originalul 

2. Declaraţie privind eligibilitatea  
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3. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 

34/2006  

a. Se va prezenta Certificatul de atestare fiscală ANAF, şi certificatul de 

atestare fiscală emis de administraţia locală, în copie conformă cu 

originalul . Din aceste certificate va rezulta că ofertantul nu are datorii, 

exigibile, faţă de bugetul de stat, respectiv bugetul local. 

4. Declaraţie privind protecţia mediului şi protecţiea muncii 

OFERTA: 

Va conţine:  

a) documentele de calificare solicitate mai sus; 

b) oferta de pret - se va prezenta în conformitate cu Formularul de Oferta anexat, și va 

conţine preţul total în lei fără TVA pentru furnizarea bunurilor prezentate mai sus. Preţul total 

al ofertei va fi exprimat ferm în lei, neputând fi modificat sau ajustat pe toată perioada de 

derulare a contractului. 

Notă: 

 Oferta care are valoare mai mare de 66.073,23 lei va fi respinsă ca inacceptabilă. 

c) propunere tehnica – trebuie elaborat cu respectarea cerinţelor din caietului de sarcini 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut 

Oferta se va depune la Registratura achizitorului la adresa: Baraolt, Str. Minerilor nr. 

11/A, judeţul Covasna, in 1 original si 1 copie. 

Data limită pentru depunere ofertelor:  27.07.2012, ora 13:00. 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 27.07.2012, ora 15:00 

Notă: 

Documentaţia de atribuire se poate procura de la Biroul de Proiecte al Achizitorului din 

Baraolt, Str. Minerilor, nr. 11A, între orele 08.00-15.30, tel. 0730711443,  prin e-mail de la 

adresa: ocolbaraolt@yahoo.com 

 

Persoana de contact: Bedő Oliver, manager de proiect, tel. 0730711443. 

 

19.07.2012, Baraolt       EGYED Csaba, 

          Şef Ocol 

mailto:ocolbaraolt@yahoo.com

