
CLUBUL SPORTIV MINAUR BAIA MARE

adresa: Str. Valea Roșie, nr.26

website: www.minaur.ro

email: csminaur@gmail.com

Mobil: 0775514291

Pagina 1 din 2

Nr. 10/15.03.2017

INVITAȚIE DEPUNERE OFERTE

PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE PAPETĂRIE SI BIROTICA

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Denumirea Autorității Contractante: Club Sportiv Minaur Baia Mare, cu sediul în str.
Valea Rosie, nr. 26, Baia Mare, cod fiscal 35235301, telefon/fax +40/362.807.822, vă
invită să participați la achiziția directă având ca obiect achiziția „Produse de
papetărie si birotica”.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

– Produse de papetărie și birotică conform formular 2:

Legislația aplicabilă

 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

MODALITATEA DE ACHIZIȚIE

 Achiziția se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind

achizițiile publice, prin achiziție directă, ca urmare a prospectării, în prealabil, a pieței

printr-un studiu de piață, realizat prin publicarea unui Anunț publicitar pe site-ul

www.minaur.ro (secțiunea achiziții publice).

 Oferta financiară/pachet de produse va fi postată de către toţi ofertanţii în catalogul

electronic disponibil în S.E.A.P, până la data depunerii ofertelor, respectiv data de

22.03.2017, orele 10.00.

Achiziția se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic de servicii si produse
disponibil în SEAP.
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Livrare se va face la adresa B-dul Unirii, nr.14A – Sala Sporturilor Lascar Pana din Baia
Mare, urmare unor solicitări scrise la inițiativa Autorității Contractante, costurile
aferente intrând în obligația operatorului economic.

În întocmirea ofertei de preț, operatorul economic trebuie să țină cont și de costul
transportului produselor de papetărie la punctul de lucru mai sus mentionat.

Criteriul de atribuire stabilit este „Prețul cel mai scăzut/total produse solicitate”.

Valoarea totală estimată a achiziției: este de 2017 lei fără T.V.A, respectiv 2400 lei TVA
inclus.

Valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

Preţul este ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.

Limba în care trebuie elaborată oferta este limba română.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

Plata facturilor se va face, după semnarea procesului verbal de recepție, care atestă că
furnizarea produselor s-a realizat cu respectarea cerințelor tehnice, emiterea facturii de
către prestator și înregistrarea acesteia la sediul achizitorului, cu OP, în maximum 30 de
zile de la data înregistrării.

Data limită de transmitere a ofertelor: 22.03.2017, ora 10.00.

Oferta semnată şi ştampilată se va transmite până la data de 22.03.2017, ora 10 prin e-
mail la adresa achizitii@minaur.ro.

Ofertele care nu vor fi trimise până la data şi ora limită și nu sunt încărcate în catalogul
electronic, nu vor fi luate în considerare.

Ofertanții au obligația să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară
transmisă, în scris, la adresa de e-mail menționată anterior. In acest sens, în oferta
financiară scrisă, se vor preciza si informații privind identificarea lucrării în SEAP.

Atribuirea se va face “online”.

NOTĂ:

Ofertele care vor fi transmise după data limită de depunere, nu vor fi luate în
considerare.

Ofertele care nu au fost încărcate în catalogul electronic disponibil în SEAP la data
depunerii ofertelor, nu vor fi luate în considerare.

Oferta va conține:

- Formularul de ofertă – Formular 1;
- Oferta de preț detaliată– Formular 2;

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0775.514.291 sau
pe adresa de e-mail: achizitii@minaur.ro, persoană de contact Hecico Mihaela.
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