UNIUNEA EUROPEANĂ
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Nr. Inregistrare : .........................
Catre :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Invitatie depunere oferta
Stimată doamnă, stimate domn,
În vederea derularii în bune conditii a operatiunilor de implementare a Programului OperaŃional
Sectorial „MEDIU”, Axa Prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia
naturii", Domeniul major de intervenŃie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru
protejarea biodiversităŃii şi reŃelei Natura 2000, Solicitarea de proiecte nr. V / 2012, proiect “CONSERVAREA
BIODIVERSITĂłII PRINTR-UN MANAGEMENT ADECVAT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE „MOLDOVA
SUPERIOARĂ”, acronim CONBIOMOLDAVIA, contract 141042 / 17.06.2013, SMIS-CSNR 43343,
urmează să se achiziŃioneze FURNIZARE DE BUNURI – MATERIALE CONSUMABILE – CODURI CPV
19520000-7, 22852000-7, 30125110-5, 30192121-5, 30125120-8, 22830000-7, 42964000-1, 30234400-2,
30197630-1, 30197210-1, 30199600-6, 30192121-5, 30199230-1, 30192920-6, 30233180-6, 30197621-5.
ASOCIATIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE BUCOVINA – GEC BUCOVINA urmează să
achizitioneze urmatoarele cantitati de materiale consumabile:
Pozitia

Denumire

Nr. Buc

Cod CPV

1

Cartuse imprimante, cartridge Set 4 culori – 3 culori de
baza + negru, imprimanta multifunctionala tip laser
color, format A3

3 seturi

30125100-2

2

Markere flipchart culori diferite (rosu, albastru, verde,
negru).

48 buc

30192125-3

3

Folii de protectie polipropilena, A4, deschidere sus,
standard, 42 microni, 100 bucati/set.

5 set

30192000-1

4

Hartie copiator tip laser, format A4 , gramaj 80 g/ mp,
500 file/ top).

100 topuri

30197644-2

5

Plicuri tip B4, cu burduf 50 mm

100 bucati

30199230-1

6

Pix cu gel 0.3 varf metalic

100 bucati

30192121-5

7

Capsator, capacitate capsare (nr. coli): 30, capse: nr.
24/6 sau nr. 26/6, capsare: deschisă, închisă şi tip cui,
capacitatea de înmagazinare: 100 x 24/6 sau 140 x
26/6

2 bucati

30197320-5

8

Discuri optice CD cu carcasa de plastic, viteza de
inregistrare 48X sau superior.

300 buc

30234200-0

9

Dosare PVC cu şina, în culori diferite.

200 bucati

22852000-7
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10

Hartie flipchart, dimensiune 70 x 100 cm, top 20 coli.

15 topuri

30197621-5

11

Biblioraft A4, 80 mm, carton rigid, plastifiat in exterior
si interior, mecanism metalic pentru prindere.

25 bucati

30199500-5

12

Capse nr. 24/6 sau nr. 26/6

15 cutii

30197100-7

Prin prezenta va solicitam o oferta de pret pentru cantitatile mai sus mentionate.
Oferta Dvs. nu poate depasi alocarea bugetara de 13.200,00 lei, la care se adaugă TVA.
1. CONDITII DE DEPUNERE A OFERTEI :
Depunerea ofertei se va face la sediul Contractantului din Suceava, ASOCIATIA GRUPUL ECOLOGIC DE
COLABORARE BUCOVINA – GEC BUCOVINA, str. Nicolae Balcescu, nr.1, parter, Jud.Suceava.
Persoana de contact din partea contractantului: STEFANESCU Beatrice, tel. 0744 – 774.858.
Oferta va contine structura tabelara de mai sus, cu precizarea preturilor unitare ale produselor, cat si a
pretului total pentru toata cantitatea de produse.
Oferta cu cantitatile de produse, preturi unitare si pret total va reprezenta Anexa 1 la contractul de
finantare.
Oferta va fi depusa pana in data de 25 iulie 2013, ora 16:00.
2. CONDITII DE DEPUNERE A OFERTEI:
OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 1050/2012.
3. CONDITII CONTRACTUALE:
Durata de executie a contractului se intinde pe o perioada 22 luni, incepand cu ziua semnarii
contractului de catre ambele parti.
4. CONDITII GENERALE DE OFERTARE:
Oferta va fi prezentată în limba română şi va conŃine:
1.
2.
3.
4.

PreŃul
Denumirea, tipul, cantitatea şi caracteristicile complete ale fiecărui produs
CondiŃiile şi termenul de livrare
Termenul de valabilitate al ofertei
PreŃurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de
depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri). PreŃurile şi valoarea
totală vor fi exprimate în RON, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior şi vor fi valabile până la realizarea
integrală a contractului.
Pentru a evalua şi compara cât mai corect ofertele depuse, persoana juridică achizitoare poate cere
ofertantului clarificări la oferta sa. Atât cererea de clarificare, cât şi răspunsurile vor fi formulate în scris,
neadmiŃându-se nici o modificare a preŃului sau conŃinutului ofertei, cu excepŃia cazurilor în care se solicită
corecŃia erorilor de calcul descoperite în cursul examinării ofertelor.
Ofertele financiare ce vor depăşi valoarea totală a pragului estimat vor fi respinse.
Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către persoana juridică achizitoare şi nici nu
poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia, ulterior.
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Contractorul se obliga la furnizarea pe perioada de implementare a proiectului, pe baza de nota de
comanda din partea Contractantului, a cantitatilor solicitate periodic.
Consumabilele vor fi livrate la sediul Contractantului, respectiv Suceava, str. Nicolae Balcescu, nr.1,
parter, Jud.Suceava.
Termenul de livrare este de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii notei de comanda.
Plata produselor livrate se face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data receptionarii
acestora la sediul Contractantului. Nu se vor acorda plăŃi în avans.
5. PRECIZĂRI FINALE:
ASOCIATIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE BUCOVINA – GEC BUCOVINA, ca entitate achizitoare, îşi
rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau toate ofertele, în situaŃia în care:
1.
parametrii tehnici ai produselor oferite şi/sau condiŃiile economice prezentate de ofertanŃi sunt
inacceptabile,
2.

nu respectă prevederile legale în vigoare,

3.

nu respectă prevederile prezentei documentaŃii de atribuire,

4.

valorile prezentate de ofertanŃi în oferte depăşesc valorile anterior estimate şi prevăzute în buget,

5.
valorile prezentate de ofertanŃi în oferte sunt subevaluate din dorinŃa de a câştiga cu orice preŃ
contractul.
6.
ofertantul nu garantează că toate mărfurile furnizate prin Contract nu au nici un defect, apărut din
design, materiale sau fabricaŃie.

In speranta unei colaborari ulterioare, aşteptăm oferta Dvs.
Cu stima,
Loreta CAUTEŞ, presedinte

ASOCIATIA GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE BUCOVINA – GEC BUCOVINA
Str. Nicolae Balcescu, nr.1, parter, Jud. Suceava, 720066, ROMANIA
Tel / fax : 0230 – 523.810, 0230 – 523365
Email : gecbucovina@rdslink.ro

