ANUNT
Denumire contract:
Achiziție dotări în cadrul proiectului în cadrul proiectului „Centru de zi pentru persoane
defavorizate în comuna Bodeşti, judeţul Neamţ”, cod SMIS 139991
Data limita depunere oferta:
06.08.2021 16:00
Tip anunt:
Achizitie directa
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
30213100-6 - Computere portabile, 30232110-8 - Imprimante laser, 38652120-7 –
Videoproiectoare, 30213200-7 - Tablet PC
Valoare estimata:
23.109,25
Descriere contract:
Achiziție dotări în cadrul proiectului în cadrul proiectului „Centru de zi pentru persoane
defavorizate în comuna Bodeşti, judeţul Neamţ”, cod SMIS 139991.
Produse achiziţionate: 2 Laptopuri, 1 Multifunctională, 1 Videoproiector, 2 Tablete.
Valoarea estimată totală a achiziției este de 20,166.04 lei fără TVA.
Se poate depune o singură oferă pentru toate produsele sau oferte separate pentru fiecare
lot / set de produse în parte.
Conditii de participare:
Limba de prezentare a ofertei: limba română. În cazul persoanelor juridice străine,
documentele prezentate vor fi însoţite de traducerea autorizată în limba română şi
legalizate.
Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta de prețuri va rămâne valabilă timp de 30 de zile de
la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
În cazul acceptării ofertei, aceasta va rămâne valabilă și neschimbată pe o perioadă de 60 de
zile de la acceptarea ofertei și publicarea acesteia pe SICAP.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta, astfel încât să corespundă tuturor
specificaţiilor tehnice și procedurale în conformitate cu prevederile din prezenta
documentație. In caz contrar oferta va fi considerata neconformă.
OFERTA FINANCIARĂ – ofertantul va elabora oferta financiară conform ANEXA, astfel încât
aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ. Preţul va fi exprimat în LEI
cu și fără TVA.
Prețul unitar ofertat nu trebuie să depășească plafoanele specificate la capitolul Valoarea
achiziției.
OFERTA TEHNICĂ - ofertantul va elabora și va atașa oferta tehnică cu descrierea produselor,
demonstrând respectarea specificațiile tehnice minimale.

Conditii referitoare la contract:
Livrarea Dotărilor se va realiza pe baza comenzii ferme din partea Achizitorului.
Comenzile vor fi efectuate în maxim 30 de zile de la acceptarea ofertei și publicarea
acesteia pe SICAP.
Termenul de livrare de la comanda fermă este de 15 zile lucrătoare.
Furnizorul asigură transportul și predarea produselor fără majorarea prețului unitar sau total
la Locul de furnizare comunicat de Achizitor. Furnizorul se obligă să livreze produsele, în
conformitate cu obligaţiile asumate în Oferta financiară și Oferta tehnică. Nu se acceptă
produse second-hand.
Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea
lor cu prevederile din ofertă și din documentația tehnică care le însoțește. Inspecţiile şi
testele din cadrul recepţiei calitative şi cantitative se vor face la destinaţia finală a
produselor, la sediul Achizitorului. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu
corespunde specificaţiilor din ofertă, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are
obligaţia, fără a modifica preţul, de a înlocui produsele refuzate sau de a face toate
modificarile necesare pentru ca produsele sa corespundă specificatiilor lor tehnice.
Plăţile se vor face în pe baza facturii emise în urma recepţiei calitative şi cantitative a
produselor. Documentele în baza cărora se va face plata către Furnizor sunt: procesul verbal
de recepţie a produselor şi factura.
Achizitorul se obligă să plătească preţul către Furnizor în termen de maxim 30 zile de la
recepția produselor și comunicarea facturii de către acesta din urmă. Plăţile se efectueaza
în lei.
Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut, in conditiile respectarii integrale a specificatiilor tehnice.
Informatii suplimentare:
- Oferta (financiară și tehnică) va fi elaborată în original (semnată, ștampilată pe fiecare
pagină) și va fi expediată în format scanat pe e-mail la adresa primariabodesti@yahoo.com.
- În titlul și corpusul e-mail-ului transmis cu oferta se va face referire la denumirea achiziției
„Achiziție dotări în cadrul proiectului 139991”.

- Ofertantul desemnat câștigător pentru una sau mai multe din echipamentele
achiziționate se obligă să publice oferta (produsele) în catalogul SICAP în vederea
definitivării procedurii de achiziție directă. Ca urmare, este obligatoriu ca ofertantul să
aibă cont pe SICAP.
- Înaintarea ofertei de către Ofertant nu obligă Achizitorul la efectuarea comenzilor sau
cumpărarea efectivă în măsura în care pe parcursul derulării procedurii se constată elemente
care intră în contradicție cu prevederile Legii 98 / 2016 privind achizițiile publice cu
modificările și completările ulterioare sau Contractul de finanțare încheiat între Comuna
Bodești și AMPOCU, contract POCU/827/5/2/ 139991 încheiat pentru implementarea
proiectului „Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodeşti, judeţul Neamţ”.
În oricare din aceste cazuri, Achizitorul va notifica Ofertantul în acest sens.

