Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL „IONIȚĂ ASAN” CARACAL
Titlul subproiectului: Școala șanselor egale, viitor asigurat!
Acord de grant nr. SGL/RI/214/27.06.2017
Caracal, 15.09.2017

LANSAREA procedurii
pentru achiziția de bunuri
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul COLEGIUL NAȚIONAL „IONIȚĂ ASAN” CARACAL a primit un grant de la Ministerul
Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul
Schemei de Granturi pentru licee derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE,
şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de bunuri. În acest sens, sunteți
invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Dulap modular: 6 buc (10 elevi/buc)
Catedră: 2 buc
Dulap profesor: 2 buc
Dulap pentru imprimanta: 2 buc
Atlas istoric: 70 buc
Atlas geografic: 70 buc
Hărți istorice duble: 2 buc
Hărți geografice duble: 2 buc
Videoproiector: 2 buc
Laptop: 2 buc
Imprimantă multifuncțională: 2 buc
Tablă interactivă: 2 buc
Jaluzele verticale: 40 mp

2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe bunuri.

3.

Oferta dumneavoastră va fi trimisă la: Colegiul Național „Ioniță Asan” Caracal
Adresa: Bld. Nicolae Titulescu, 39, Caracal, 235200, Olt
Telefon/Fax: 0249515260
E-mail: cniasan2004@yahoo.com
Persoană de contact: Constantinescu George

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 22.09.2017, ora 14:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, instalare/
montare şi orice alte costuri necesare livrării produsului la sediul colegiului. 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 menţionată la alin. 5 de mai sus și va conține:

- Specificații tehnice ofertate
- Marca / modelul produsului
- Descriere generală
- Detalii specifice și standarde tehnice ale produsului ofertat
- Parametrii de funcționare ai produsului ofertat
8.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care
îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic
preţ total evaluat, fără TVA.

Responsabil de achiziţie
Constantinescu George

