Anexa 6.2.1 - Cerere de oferta (CO-B)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de granturi necompetitive pentru universități (SGU-N)
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE Șl MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA
BRAD"
Titlul subproiectului: „11/C1/16- CENTRUL DE ÎNVĂȚARE AL USAMV IAȘI- LEARNING FOR LIFE (Cl USAMVIS)”
Acord de grant nr. 103/SGU/C1/11 din 17.12.2018
lași, 26.06.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția
de bunuri
Stimate Doamne/ Stimați Domni:
1.
Beneficiarul ”UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE Șl MEDICINĂ
VETERINARĂ ”10N IONESCU DE LA BRAD" a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de granturi necompetitive pentru universități (SGUN) derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar — ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru
achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de participare. În acest sens, sunteti invitați să trimiteți
oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Lot 1:
1. Birou student — 40 bucăți
2. Masă ovală —4 bucăți

3. Catedră — 4 bucăți
4. Scaun de birou/ laborator— 60 bucăți
5. Corp bibliotecă — 10 bucăți

6. Dulap cu uși —8 bucăți
7. Garderobă —4 buncăți
8. Banchete / Canapele — 6 bucăți
2.

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus (lot l).

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare
precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Universitatea de Știinte Agricole si Medicină Veterinară, Aleea M. Sadoveanu nr. 3,
700490- lasi
Telefon/Fax: 0232 407366
E-mail: olgutabrez@yahoo.com; od_aldea@yahoo.com
Persoană de contact: Brezuleanu Carmen; Aldea Ovidiu Dan

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin email/fax, beneficiarul
poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original.
Data limită pentru primirea ofertelor de către beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 05.07.2019, ora
16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

5.

6.

Prețul ofertat: prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte
costuri necesare livrării produsului la următoarea destinatie: Univ. de Stiinte Agricole si Med. Veterinara, Aleea M.
Sadoveanu nr 3, 700490- Iași. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru
depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului: oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de înregistrare/ Certificatului
constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul, persoanele
autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce trebuie să includă și furnizarea bunurilor care fac obiectul
prezentei proceduri de achiziție.

9.

Evaluarea si acordarea contractului: doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice
vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile
tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA, pe loturi.

10. Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Invitații de Participare și să menționați dacă urmează să depuneți o
ofertă sau nu.

Expert achiziłii,
Ing. Ovidiu-Dan ALDEA

Anexa
Termeni si Condiții de Livrare* l
Achiziția de MOBILIER
Subproiect: „11/C1/16- CENTRUL DE ÎNVĂȚARE AL USAMV IAȘI- LEARNING FOR LIFE (Cl USAMV- IS)”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE Șl MEDICINĂ VETERINARĂ "ION
IONESCU DE LA BRAD" Ofertant:
TEHNOEXPERT S.R.L.

1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de pret [a se completa de către Ofertant]

Denumirea produselor

Cant.

(2)

(3)

Preț
unitar
(4)

Valoare
Totală
fără
TVA

TVA

Valoare totală cu TVA

%TVA)

(7=5+6)

5=3*4

2.

Preț fix: prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3.

Grafic de livrare: livrarea se efectuează în cel mult 8 săptămâni de la semnarea

Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic:
[a se completa de către Ofertant]
Nr.

crt.

Denumirea
Cant.
produselor

Termene de livrare

1
Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor
(Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A — Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct. 1, pct. 3 si pct. 7B - și îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă
condițiile de livrare cerute de Beneficiar.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza

4.

facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție, conform Graficului de livrare.
Garanție: bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin I an de la data livrării către

5.

Beneficiar. Vă rugăm să menționați perioada de garanțieși termenii garanției, în detaliu.
Instrucțiuni de ambalare: furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau

6.

deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.
Specificații Tehnice:

7.

(de inserat specificałiile tehnice ale bunurilor):
A. Specificații tehnice solicitate

1.

Denumire produs: Birou student — 40 bucăți
Descriere generală: Masă laborator pentru studenți
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către beneficiar
Birou student — 40 bucăți
Dimensiuni (LxLxh) : 680x 620 mm
Picioare metalice cu talpă reglabile, vopsite în câmp electrostatic

2.

Pazie
Pal melaminat 18 mm
Culoare pal: fag
Bordurare cu ABS gr. 42 mm
Decupaj rotund cu support pentru mana
Denumire produs: Masă ovală — 4 bucăti
Descriere generală: Masă rotundă pentru discuții în grup restrâns între
prestatorul de servicii și studenți sau pentru documentare din cărțile/revistele de
specialitate achiziționate în cadrul acestui subproiect
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către beneficiar:
Masă rotundă (4 buc.)
Picior rotund cu talpă
Dimensiuni = 1200 x 980 x 750 mm
Bordurare cu ABS gr. 42 mm
Pal melaminat 18 mm Culoare fag

3.

Denumire produs: Catedră — 4 bucăți
Descriere generală: Catedră pentru prestator servicii
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către beneficiar
Catedră (4 buc.)
Dimensiuni (Lxlxh) : 1350 x 600 x 750 mm
Corp de sertare din pal melaminat 18 mm
Ușă și încuietoare Culoare pal: fag
Canturile blatului dublu protejate cu ABS 2 x 42 mm
Organe de asamblare galvanizate

4.

Denumire produs: Scaun de birou/ laborator— 60 bucăti
Descriere generală: Scaune suprapozabile pentru studenți
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de
către beneficiar

B. Specificații tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Scaun suprapozabil — 60 bucăți
Structura metalică ovală cromată
Dimensiuni gabarit LxAxH: adîncime șezut= 430 mm; înălțime șezut
= 470 mm; înălțime totală = 850 mm; lățime totală = 535 mm; lățime
șezut= 480 mm;
Șezut și spătar tapițat
Apărătoare spătar din plastic
Capacitate portantă min. 120 kg
Culoare bej pepit
Denumire rodus: Corp bibliotecă — 10 bucăti

5.

Descriere generală: corp bibliotecă cu rafturi

6.

7.

8.

Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate
de către beneficiar
Corp bibliotecă — 8 bucăți
Dimensiuni gabarit LxlxH: 1830x400x800 mm
Picioare si rafturi din PAL laminat de 18mm bordurat cu ABS 42 mm
Spate din HDF laminat de 4 mm
Conectori demontabili și organe de asamblare din oțel galvanizat
Denumire produs: Dulap cu uși— 8 bucăti
Descriere generală: Dulap cu 2 usi — 8 bucăț i
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către beneficiar
Dulap cu 2 uși — 8 bucăți
Dimensiuni gabarit LxAxH: 1830x800x400 mm Picioare si rafturi
din PAL laminat de 18 mm bordurat cu ABS 42 mm
Spate din HDF laminat de 4 mm
Conectori demontabili și organe de asamblare din oțel galvanizat
Set uși pe 2 rafturi din HDF laminat 18 mm cu 2
manere si 4
balamale
Denumire produs: Garderobă — 4 bucăti
Descriere generală: Garderobă — 4 bucăți
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
O garderobă pentru 25 persoane formată din 5 module cu caracteristicile:
Modul format din placa suport și poliță pentru pălării
Dimensiuni gabarit LxAxH: 2000x400 mm
Pal melaminat 18 mm culoare fag Bordurare cu ABS gr.
0.4x22 mm
5 agățători rezistente din otel vopsit electrostatic
Denumire rodus: banchete / cana ele— 6 bucăți
Descriere generală: banchete / canapele — 6 bucăți
Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Dimensiuni gabarit LxAxH: 1900x800x900 mm
Fără cotiere;
Culoare verde
Piese de Schimb: nu este cazul
Instrumente și Accesorii: nu este cazul
Manuale: nu este cazul
Cerinte de Întretinere: nu este cazul

Numele ofertantului: __________________________________
Semnatura autorizata: __________________________________
Locul:
Data:

