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CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 

 

ANUNȚ PUBLICITAR ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

I. Entitatea contractantă: COLEGIUL TEHNIC „MIHAIL STURDZA”, IAȘI, cu sediul social în 

Iași, str. Mihail Sturza, nr.2, tel:0232/233435, e-mail: gsmsis_ro@yahoo.com  prin prezenta invită 

operatorii economici interesați să depună oferte pentru atribuirea prin ,Achiziție directă", în 

conformitate cu art. 12, alin. 4, din Legea nr.99/2016 privind  achizițiile sectoriale cu modificările 

și completările ulterioare coroborat cu art.49 din HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului 

cadru, pentru: 

Obiectul achiziției: Furnizare „Autoturism cu 5 locuri„ în conformitate cu cerințele caietului de 

sarcini nr. ______/ 27.06.2022, Codul CPV: 34110000-1- Autoturisme 

Valoarea estimată a achiziției: valoarea estimată este 115766,73 Iei fără TVA. 

Sursa de finanțare: Investiții – Primăria Iași. 

Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limită de depunere a ofertei. 

Modul de finalizare a achiziției directe: atribuirea contractului de furnizare din catalogul SEAP 

în urma stabilirii câștigătorului. Entitatea contractantă are deplina libertate în a selecta oferta 

câștigătoare, fără a fi obligat să anunțe acest lucru ofertanților participanți. 

Modalitatea de plată: conform draftului de contract de furnizare, anexat. 

Termen de livrare: conform draftului de contract de furnizare, anexat. Documentația de 

atribuire este atașată prezentului anunț și conține: 

- Caietul de sarcini anexat; - 

Draft contract de furnizare; - 

Formulare. 

Cerințele din prezenta sunt minimale.  

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea și livrarea produsului. 

II. Modul de elaborare și de prezentare a ofertei, formalități care trebuie îndeplinite în legătură 

cu transmiterea ofertei: 

I. Documente de calificare solicitate: 

1.1. Se va prezenta Certificatul constatator emis de C.N.R.C. - din care să reiasă domeniul de 

activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul 

CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. 

2. Propunerea tehnică: 

2.1. Ofertantul va prezenta lista cu principalele livrări de natura celor care fac obiectul 
contractului, finalizate în ultimii 3 ani care se vor raporta la. Data limită de depunere a ofertelor, 
conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități 
contractante sau clienți privați - Declarație privind lista principalelor produse livrate în ultimii 
3 ani. 
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2.2. Pentru a demonstra că a fost însușit draftul de contract propus de entitatea contractantă, 

solicităm draftul ștampilat și cu semnătura reprezentantului legal al ofertantului pe fiecare -

pagină și eventualele obiecțiuni asupra contractului de prestări servicii anexat. Se va prezenta - 

Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale . 

2.3. Propunerea tehnica - formular 7 se va prezenta atașat și face parte din contractul de 

achiziție sectorială, se va întocmi astfel încât să se facă dovada îndeplinirii prevederilor 

documentația de atribuire. Ofertantul trebuie să includă în oferta sa toate datele și informațiile 

specificate în documentația de atribuire în forma cerută dar și orice alte informații pe care acesta 

le consideră necesare pentru clarificarea propunerii sale tehnice- Formular 8. 

3.Propunerea financiară: 

Propunerea financiară se va prezenta în conformitate cu Formularul de ofertă și anexa. Prețul 

produsului din formularul de ofertă, va fi exprimat în lei, fără TVA și va cuprinde toate 

cheltuielile ofertantului legate de livrare, în conformitate cu cerințele documentației de atribuire. 

Prețul total al ofertei este considerat ferm și nu poate fi modificat sau ajustat pe toată durata de 

derulare a contractului.  

Propunerea financiară a ofertantului nu trebuie să depășească estimarea realizată de către entitatea 

contractantă. 

Prețul produsului din formularul de ofertă; va fi prezentat unitar cât și total și va fi exprimat în 

lei, fără TVA cu respectarea tuturor cerințelor anunțului publicitar- Formular 9 + anexa 1 - 

atașate. 

Nu se acceptă oferte alternative, incomplete la oferta de bază. 

Nu se acceptă oferte depuse/transmise după data limită de depunere oferte. 

Notă privind toate documentele: 

1. În cazul în care persoana care semnează documentele este alta decât reprezentantul legal 

al ofertantului înscris în Certificatul constatator. Se va depune împuternicire pentru 

persoana numită, se va prezenta Formularul 1. 

2. Operatorul economic declară partea din propunerea tehnică și/sau financiară declarate 

confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Se va 

prezenta Formularul '8- Declarație pe proprie răspundere privind partea [părțile din 

propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară declarate confidențiale, clasificate 

sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

3. În cazul unei asocieri/subcontractări - documentele solicitate mai sus vor fi prezentate de 
către fiecare membru pentru partea din contract pe care o realizează. Se va prezenta 
Formularul 2 - Acord de asociere și Formularul 3  

Acord de subcontractare. 

III. Criteriu de atribuire: Entitatea contractantă a ales criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut” 
dintre ofertele declarate admisibile, deoarece specificațiile tehnice au fost stabilite foarte clar, 
astfel încât se dorește doar punctarea prețului. 

În același timp, pentru alegerea criteriului de atribuire entitatea contractantă respectă principiile 
care stau Ia baza atribuirii contractului de achiziție publică: principiul transparenței; principiul 
economicității; principiul eficienței și principiul eficacității. 
Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a negocia ofertele depuse în baza procedurilor 
interne ale achizitorului, prin solicitarea de oferte de preț îmbunătățite, înainte de stabilirea 
clasamentului final . 

În cazul în care două sau mai multe oferte au o valoarea totală egală a propunerii financiare și 

sunt clasate pe primul loc, în vederea departajării, entitatea contractantă va solicita acestora 

depunerea de noi propuneri financiare pe adresa de e-mail a entității contractante. După re-
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ofertarea prețului, va fi declarat câștigător ofertantul a cărei nouă propunere financiară are 

valoarea cea mai mică. 

Ofertantul câștigător va fi invitat să depună oferta finală negociată în Catalogul de 

produse/servicii/lucrări SEAP sau pe email gsmsis_ro@yahoo.com,  entității contractante, după 

caz. 

Locul și termenul de solicitare a clarificărilor se face prin email: gsmsis_ro@yahoo.com.  

Pentru ca oferta să fie considerată admisă trebuie să îndeplinească toate cerințele obligatorii 

prevăzute în prezentul anunț. 

IV. Modul de prezentare a ofertei: 

Operatorii economici vor transmite entității contractante oferta care va cuprinde documentele de 

calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară prin email: gsmsis_ro@yahoo, până la 

data de 01.07.2022, ora 23,30. Entitatea contractantă intenționează să efectueze achiziția, cu 

ofertantul a cărei ofertă are prețul cel mai scăzut, și a îndeplinit toate condițiile din prezentul 

anunț, online în SEAP . Entitatea contractantă are deplină libertate în a selecta oferta 

câștigătoare, fără a fi obligat să anunțe acest lucru ofertanților participanți. 

Alte informații și/sau clarificări se pot obține prin solicitare scrisă semnată și ștampilată prin 

adresa de email: gsmsis_ro@yahoo.com 

 

Director, 

 

Prof. Cristina-Maria Bida  
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