Nr. 348/01.10.2012
Invitaţie de participare
Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ ”Ioan Slavici” doreşte să achiziţioneze echipamente IT în cadrul
proiectului ": "Împreună spre succes prin obţinerea unei calificări relevante nevoilor actuale", proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, contract grant
nr. POSDRU/108/2.3/G/83035.
Procedura utilizată în efectuarea achiziţiilor este cumpărare directă/studiu de piaţă.
Documentaţia de achiziţie poate fi ridicată de adresa Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici
din Timişoara, str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr. 144, jud. Timiş, fax: 0256-213.108, sau transmisă prin
e-mail, la cerere, adresată tot prin e-mail la adresa de e-mail: cernescu.lavinia@yahoo.com
Criteriul aplicat în vederea stabiliri ofertei câstigătoare este preţul cel mai scăzut.
Criterii minime de calificare şi selecţie
a). Situaţia personală a ofertantului:
• Declaraţie de eligibilitate (neîncadrare în prevederile art. 180 din OUG 34/2006 modificată şi
actualizată)
• Declaraţie de neîncadrare în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 modificată şi actualizată;
(Formularele declaraţiilor se regăsesc în documentaţia de achiziţie)
• Lipsa datoriilor faţă de Bugetul de stat şi Bugetul local. Achizitorul va solicita, înaintea încheierii
contractului, ofertantului situat pe primul loc, următoarele documente (în original/copie).
o Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de Administraţia Financiară
in original, privind achitarea obligaţiilor exigibile către Bugetul de Stat şi către bugetele
asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj)
o Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local eliberat de Primărie
b). Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale/înregistrare:
• Certificatul de înregistrare eliberat de O.N.R.C (CUI), copie
Achizitorul va solicita, înaintea încheierii contractului, ofertantului situat pe primul loc, prezentarea
certificatului constatator eliberat de ONRC în original/copie
Limba de elaborare a ofertei: Română
Descrierea obiectului contractului: furnizare echipamente IT: laptopuri (10 buc), imprimantă (1 buc),
sistem multifuncţional copiere (1 buc). Livrarea şi instalarea produselor se va face în max 30 de zile de la
data semnării contractului. Facturarea se face după recepţia produselor. Plata se va face în maxim 60 de zile
de la primirea facturii de către Beneficiar.
Durata contractului: 3 luni de la semnarea sa de ambele părţi
Operatorii economici interesaţi sunt rugaţi să transmită ofertele (întocmite conform documentaţiei de
achiziţie) la adresa: Fundaţia pentru Cultură şi Învăţământ Ioan Slavici din Timişoara, str. Dr. Aurel
Păunescu Podeanu, nr.144, jud.Timiş, până la data limită de 09.10.2012, ora 14.00.
Pentru orice informaţii, vă rugăm să contactaţi următoarea persoană de contact: D-na Lavinia Cernescu, tel.
0757039166, email: cernescu.lavinia@yahoo.com
Vă mulţumim anticipat.
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