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Scrisoare de intentie privind achizitia de echipamente ...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=8768

SCRISOARE DE INTENTIE

Municipiul Timisoara &ndash; Serviciul Proiecte cu Finantare Internationala, cu sediul în Timisoara,
B-dul C.D. Loga nr. 1, va invita sa participati la achizitia prin cumparare directa având ca obiect:
Furnizare de echipamente audio pentru terapii, neceesare realizarii obiectivului de investitii
&ldquo;Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilitati &ndash; PODUL LUNG&rdquo;
Timisoara, cod SMIS 38456.

Achizitia se va efectua în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si
modificata prin legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 925/2006 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
I. SCOP:

Scopul achizitiei este de a încheia contractul de furnizare echipamentele audio pentru terapii, în vederea
realizarii obiectivului de investitii&ldquo;Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilitati &ndash;
PODUL LUNG&rdquo; Timisoara,cod SMIS 38456.
II. MODALITATEA DE ACHIZITIE:
Cumparare directa. În cazul în care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi
considerata admisibila.
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Modalitatea de furnizare a produselor/serviciilor/lucrarilor: pe baza de comanda.
Valoarea estimata aachizitiei de furnizare echipamentele audio pentru terapii, este de
9.490,00 lei fara TVA .
Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura ca perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile de la data
limita de depunere a ofertelor.
III. SPECIFICATII TEHNICE:
Produsele ce fac obiectul achizitiei au specificatii tehnice prevazute în Fisele tehnice anexate.
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IV. CONDITII DE FURNIZARE SI PREZENTARE DE MOSTRE:
Furnizorul va asigura transportul si livrarea produselor, pe baza de comanda emisa de Autoritatea
Contractanta. Livrarea produselor va fi efectuata în maximum 20 zile lucratoare de la transmiterea pe fax, cu
confirmare, a comenzii ferme.
Toate produsele vor fi livrate la sediul de pe str.Cornelia Salceanu nr.17, Timisoara.
RECEPTIA PRODUSELOR:
Receptia calitativa si cantitativa se va face la data livrarii. Produsele necorespunzatoare calitativ vor fi
respinse la receptie, iar Furnizorul va trebui sa le înlocuiasca în termen de 3 zile, cu obligatia încadrarii în
perioada de valabilitate a ofertei.
V. PLATI:
Plata va fi efectuata pe baza facturii emise de Furnizor. Furnizorul va emite factura dupa receptia cantitativa si
calitativa a produselor si numai dupa acceptul Autoritatii contractante.
Plata facturii va fi efectuata în cel mai scurt termen, fara a depasi 30 de zile de la înregistrarea facturii la
Autoritatea contractanta, integral prin Ordin de plata în contul Furnizorului.
Daca factura sau documentele care însotesc factura nu sunt întocmite corespunzator si sunt necesare clarificari
suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se
suspenda prin notificare. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii conditiilor de forma si de
fond ale facturii.
VI. ELABORAREA SI PREZENTAREA OFERTEI:

PROPUNEREA TEHNICA:

? Propunerea tehnica &ndash; descrierea modului în care sunt îndeplinite specificatiile tehnice ale
produselor ofertate;
? DECLARATIE privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Certificatul constatator eliberat de Oficiul registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, în
original, copie legalizata sau copie certificata &ldquo;conform cu originalul&rdquo; din care sa rezulte adresa
actuala si obiectul de activitate al societatii, obiect care sa fie conform cu obiectul prezentei achizitii.

Nota: Toate cerintele privind specificatiile tehnice sunt considerate minimale si obligatorii. Incadrarea în
situatiile prevazute la art. 181 si 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului.
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PROPUNEREA FINANCIARA:

? Formularul 4: Formularul de oferta
? Formularul 5:Propunerea financiara

Ofertele vor fi exprimate în lei. Se va preciza pretul în lei, fara TVA.
Orice erori matematice se trateaza conform legislatiei în vigoare.
Precizare:
Nerespectarea propunerii tehice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului si respingerea ofertei.

MODUL DE PREZENTARE:

DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTEI ESTE: 20.12.2013.
Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Oferta are
caracter ferm pe toata durata de îndeplinire a proiectului.
? Limba de redactare a ofertei: limba româna. Ofertantul trebuie sa prezinte un singur exemplar al ofertei
si al documentelor care o însotesc în original.
? Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila, va fi numerotat si va fi semnat pe
fiecare pagina de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuterniit sa angajeze ofertantul în acest proiect.
Se va anexa obligatoriu un opis al documentelor prezentate.
? Oferta se va depune la sediul Autoritatii contractante, în plic sigilat si stampilat, pe care se va mentiona:
Oferta pentru achizitia prin cumparare directa având ca obiect &rdquo;Achizitie publica de furnizare
echipamente audio pentru terapii, în vederea realizarii obiectivului de investitii&bdquo;Reabilitarea centrului
de zi pentru copii cu dizabilitati &bdquo;Podul Lung&rdquo; Timisoara&rdquo; cod SMIS 38456&rdquo;.
? Adresa la care se depune oferta este: B-dul C.D.Loga nr. 1, Timisoara, Timis. Persoana responsabila:
FIT DORIAN Telefon: 0256/ 408 430, 0256/ 220583, 0727- 442 004;

E-mail: dorian.fit@primariatm.ro

Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi
deschisa, în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata.
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? Nu se accepta oferte alternative.

FORMULARELE OFERTEI:

Formularul 1 &ndash; SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Formularul 2 &ndash; PROPUNERE TEHNICA
Formularul 3a,3b &ndash; DECLARATIE privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Formularul 4 &ndash; FORMULAR DE OFERTA
Formularul 5 &ndash; PROPUNEREA FINANCIARA

PRIMAR,
NICOLAE ROBU

Manager proiect,
MAGDALENA NICOARA

Responsabil tehnic,
DORIAN FIT

Scrisoare de intentie &icirc;n format pdf
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