PRIMĂRIA COMUNEI BIRD A
BIRDA NR. 110b, Judeţul Timiş
Cod fiscal- 16414777,Cod poştal -307187
Telefon/Fax; 0256/312.530,
w.w'.w. birda.ro
e-mail: primaria. birda(â),cjtimis. ro

Nr.3009/17.09.2018
A N U N Ţ-IN V ITA TIE DE PA RTICIPAR E
La procedura de achiziţie directă

C O M UNA BIR DA , cod fiscal: 16414777, cu sediul în Birda , str.- n r.llO b, cod postai
307187, telefon 0256.312530, fax 0256.312530, Jud Timiş
vă invită să depuneţi ofertă in SICAP si la sediul Primăriei comunei Birda din Birda nr. 110b, Jud
Timiş în scopul atribuirii contractului de achiziţie publica de PRODU SE “in cadrul obiectivului “
M O D ER N IZA R EA SI E FIC IEN TIZA R EA SE R VICIILO R PBLICE PRIN DOTAREA
C LĂ DIR ILO R PUBLIC E, C O M U N A BIRDA, JU D E Ţ U L TIM IŞ “
Procedura de atribuire: achiziţie directă- selecţie de oferte;
Cod CPV: 39130000-2- mobilier de birou
39134000-0- mobilier pentru computer
Criteriul de atribuire: “ Preţul cel mai scăzut” ;
Adresa la care se transmit ofertele : Birda nr. 110b, Jud Timiş, la Registratură sau pe
adresa de e-mail:primaria.birda@citimis.ro
Program: luni - joi: între orele 8:00 - 15:00; vineri: între orele 08.00-13.00
Data limită pentru depunerea ofertei : 27.09.2018, ora 09.30
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.09.2018, ora 10.00, la sediul autorităţii
contractante,
Oferta depusă după data de 27.09.2018 (inclusiv) ora 9,30, nu va fi luată în considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet la adresa www.birda.ro, secţiunea
Anunturi/achizitii publice.
Adresa de deschidere a ofertelor: Birda nr. 110b, Jud Timiş Modalitatea de atribuire:
contract de achiziţie publică
Tipul contractului : achiziţie de produse
Valoarea estimată a contractului: 131.951 lei (fara TVA)
Moneda în care se transmite oferta de pret: RON
Tip de finanţare: Program PN D R -2014-2020 LEADER, Sub-masura 19.2 “ Sprijin pentru
implementarea acţiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, masura 1/6B- Dezvoltarea

Localitatilor Rurale si Mic urbane prin investitii in infrastructura la scara mica, servicii de baza pentru
pupulatie si investitii asociate patrimoniului cultural si natural .
Limba în care se redactează oferta: limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la
termenul limită de primire a ofertelor.
Durata de execuţie : 3 luni.
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative;
21. M Q D ALITA Ţ DE PREZEN T A R E A O FERTEI
Oferta va fi transmisă în plic închis marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia : ”A NU
SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE : 27.09.2018, ORA 10:00.”
1 . Prezentarea propunerii financiare: Preţul ofertei (formularul anexat insotit de devize
asumate de ofertant )va fi exprimat în lei, cu şi fără TVA, şi va include toate costurile ofertantului,
directe şi indirecte, care fac obiectul prezentei achiziţii, precum şi a celorlalte obligaţii asumate.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.
Condiţii de plată: Furnizorul va transmite factura la sediul Primăriei comunei Birda .Plata se va
efectua numai după semnarea procesului verbal de recepţie a produselor si a alocarii de fonduri de
către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice pe baza rectificări bugetului local,
prin transfer bancar în contul de Trezorerie al furnizorului cu ordin de plată.
. Plata se consideră efectuată la data debitării contului BENEFICIARU LU I. Nu se vor efectua plăţi
în avans.
2. CONDIŢII DE PA RTICIPARE: Documente care dovedesc capacitatea tehnică a furnizorului:
1. în copie, certificat constatator ( extras de registru ) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului,
de pe lângă Tribunalul Com petent Teritorial, având înscrisă de către reprezentantul operatorului
economic menţiunea “Informaţiile cuprinse în acest certificat sunt reale/actuale la data limită de
depunere a ofertelor”;
2. Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care
să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta solicitare de
ofertă.
3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit, din care să rezulte că
ofertantul îşi desfăşoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de
reglementările legale referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii în vigoare la nivel
naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.
3. Criterii de adjudecare: Va fi selectată oferta postata in catalogul electronic din SEAP, care
îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul cel mai scăzut in Lei, fara
TVA.
4. Informaţii suplimentare: Oferta se va publica in catalogul electronic din SICAP /secţiunea
cumpărări directe/catalog de produse/servicii/lucrari, până la data de 27.09.2018 ora 9,00
(inclusiv). Dupa publicarea ofertei in catalogul electronic din SEAP, ofertantul va anunţa postarea
ofertei prin fax la nr 0256.312530 sau prin email la adresa primaria.birda@cjtimis.ro .
Ofertanţii pot vizita amplasamentul şi dacă este cazul pot face observaţii, prin solicitarea de
clarificări, orice alte pretenţii ulterioare sunt nule şi nu vor fi luate în considerare. Nu se vor
deconta produse ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanţelor dintre măsurătorile si cantitatile

transm ise de către autoritatea contractantă şi m ăsurătorile si cantitatile efectuate de către ofertant
(ofertanţi) sau orice alt tip de neconcordanţe, riscul aparţinând în totalitate ofertantului
(ofertanţilor).
N O TĂ * In vederea executării contractului în docum entaţia tehnica ataşata la a n u n ţ, furnizorul va
achiziţiona toate m aterialele necesare. Furnizorul trebuie să respecte dispoziţiile H.G. nr.300/2006
privind cerinţele m inim e de securitate şi sănatate pentru şantierele tem porare sau m obile, cu
m odificările şi com pletările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în
domeniu. Furnizorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenim entelor şi incidentelor periculoase, îm bolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipam entele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi
şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în
conform itate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în m uncă n r.3 19/2006 şi a N orm elor
m etodologice de aplicare a Legii n r.3 19/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice
m odificare legislativă apărută pe tim pul derulării contractului. In cazul producerii unor accidente
de m uncă, evenim ente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va
com unica şi cerceta accidentul de m uncă/evenim entul, conform prevederilor legale, pe care îl va
înregistra la Inspectoratul T eritorial de M uncă pe raza căruia s-a produs. . Perioada de garanţie
solicitate: Perioadele de garanţie vor curge de la data sem nării proceselor-verbale de recepţie care
atestă furnizarea produselor pentru o perioadă de m inim 12 luni. In perioada de garanţie ofertantul
are obligaţia de a asigura rem edierea defecţiunilor sem nalate cu respectarea term enului de 3 zile
lucratoare fără costuri pentru achizitor.
Anexe la prezentul anunţ:
Extras din m em oriu justificativ si caiet de sarcini

întocm it
Secretar,
M oisa Daniel Coiţneil

