22 Octombrie 2012
SOLICITARE DE OFERTĂ DE PREŢ
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) este beneficiar al proiectului „Formarea
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”
POSDRU/57/1.3./S/32629 (PROIECT CONVERSII) finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea
resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.
MECTS – UMPFE intenţionează să folosească o parte din fondurile alocate în cadrul
acestui proiect pentru achiziţia de mobilier, motiv pentru care s-a emis prezenta solicitare de
ofertă de preţ.
Achizitor
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor
cu Finanţare Externă, Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, Bucureşti, 010176, România,
telefon:
021/305.59.93,
fax
021/305.59.90,
e-mail:
conversii@pmu.ro,
URL:
http://proiecte.pmu.ro
Denumire contract
Achiziţia de articole de mobilier, pentru proiectul "Formarea profesională a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră", ID 32629.
cod CPV
39100000-3 Mobilier
Descrierea obiectului contractului:
Obiectul achiziţiei îl reprezintă furnizarea de articole de mobilier.
Sursa de finanţare: Bugetul proiectului "Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră", ID 326293; proiect finanţat de Uniunea
Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie
1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.
Adresa unde se primesc ofertele:
Operatorii interesaţi pot transmite oferta la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
În atenţia: Costel BÎRSAN, Expert Achiziţii
Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, Bucureşti, 010176, România
Tel.:
021/305.59.93
Fax:
021/305.59.90
e-mail: conversii@pmu.ro
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut.
Ofertele vor fi evaluate pe baza preţului fără TVA pentru următoarele produse:

Denumire
1. Dulap biblioraft 800 x 370 x 2650 mm (L x l x h)
2. Dulap biblioraft 800 x 370 x 860 mm (L x l x h)
3. Dulap biblioraft 800 x 370 x 1734 mm (L x l x h)
4. Dulap depozitare 550 x 630 x 2100 mm (L x l x h)
5. Dulap depozitare cu 2 uşi 1100 x 700 x 700 (L x l x h)
6. Corp suspendat cu uşă rabatabilă pe înălţime 1100 x 370 x 400 mm (L x
l x h)

U.M.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

Cantitate
5
2
2
2
1
1

Valoarea estimată a contractului este de 7.750,00 lei fără TVA, echivalentul a 1.691,81 euro.
Mod de prezentare al ofertei:
Ofertă de preţ pentru furnizarea produselor de mai sus, după cum urmează:
Denumire

U.M.

Cantitate

1. Dulap biblioraft 800 x 370 x 2650 mm (L x l x h)
2. Dulap biblioraft 800 x 370 x 860 mm (L x l x h)
3. Dulap biblioraft 800 x 370 x 1734 mm (L x l x h)
4. Dulap depozitare 550 x 630 x 2100 mm (L x l x h)
5. Dulap depozitare cu 2 uşi 1100 x 700 x 700 (L x l
x h)
6. Corp suspendat cu uşă rabatabilă pe înălţime 1100
x 370 x 400 mm (L x l x h)

buc.
buc.
buc.
buc.
buc.

5
2
2
2

P.U., lei
fără TVA

P.T., lei
fără TVA

1
buc.
1

Specificaţiile tehnice ale produselor sunt prezentate în Anexa 1. Ofertantul va prezenta
propunerea sa tehnică în funcţie de solicitările din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va
conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor conţinute în caietul de sarcini,
prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.
Ofertanţii care participă la procedura de atribuire înteleg să ofere numai produse care sa
îndeplinească specificaţiile tehnice minime solicitate în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse
în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din
caietul de sarcini. Ofertantul poate realiza măsurătorile necesare întocmirii propunerii tehnice la
sediul Autorităţii Contractante.
Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, cu valoarea TVA exprimată separat şi va include
costul furnizării şi montării produselor la sediul achizitorului.
Ofertele trebuie redactate în limba română.
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 30 zile de la data limită de depunere a
ofertei.
Termen limită de depundere a ofertelor: 25.10.2012, ora 14:00
Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa Autorităţii Contractante menţionată mai sus.

Anexa 1. Specificaţii tehnice
1. Dulap biblioraft 800 x 370 x 2650 mm (L x l x h). 5 bucăţi
Dulap din PAL 18 mm finisaj cireş, cu 7 spaţii de depozitare bibliorafturi, balamale trăgătoare,
mânere metalice, picioare metalice cu reglaj pe înălţime, yală. Canturi ABS de 22/0,4 şi 22/2 mm
pe fronturi.
2. Dulap biblioraft 800 x 370 x 860 mm (L x l x h). 2 bucăţi
Dulap din PAL 18 mm finisaj cireş, 2 spaţii de depozitare bibliorafturi, balamale trăgătoare,
mânere mealice, picioare metalice cu reglaj pe înălţime, yală, canturi ABS de 22/0,4 şi 22/2 mm
pe fronturi.
3. Dulap biblioraft 800 x 370 x 1734 mm (L x l x h). 2 bucăţi
Dulap din PAL 18 mm finisaj cireş, 5 spaţii de depozitare bibliorafturi, balamale trăgătoare,
mânere metalice, picioare metalice cu reglaj pe înălţime, yală, canturi ABS de 22/0,4 şi 22/2 mm
pe fronturi.
4. Dulap depozitare 550 x 630 x 2100 mm (L x l x h). 2 bucăţi
Dulap din PAL 18 mm şi 36 mm, finisaj calvados natur, canturi ABS de 22/0,4, 22/2 şi 42/2,
balamale trăgătoare, 2 uşi, mânere metalice, picioare cu reglaj pe înălţime.
5. Dulap depozitare cu 2 uşi 1100 x 700 x 700 (L x l x h). 1 bucată
Dulap din PAL 18 mm şi 36 mm, finisaj calvados natur, canturi ABS de 22/0,4, 22/2 şi 42/2
mm, balamale trăgătoare, 2 uşi, mânere metalice, picioare cu reglaj pe înălţime.
6. Corp suspendat cu uşă rabatabilă pe înălţime 1100 x 370 x 400 mm (L x l x h). 1 bucată
Corp suspendat din PAL 18 mm şi 36 mm, finisaj calvados natur, canturi ABS de 22/0,4, 22/2 şi
42/2 mm, balamale trăgătoare, 1 uşă, mânere metalice, pistoane pneumatice pentru rabatare.

