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CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HARGHITA
Miercurea-Ciuc B-dul, Timisoarei nr. 24-26,
Tel: 0266371802 Fax: 0266371483
Web: www.ccihr.ro; email: office@ccihr.ro
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CERERE DE OFERA
Achizitie Display LED
“Angajați calificați - profesioniști pe piața muncii”
ID 135043

1. Date privind Achizitorul :

Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Adresa: Miercurea Ciuc, b-dul Timișoareri nr. 24-26

Persoana de contact: Benko Tibor-Csaba

Telefon: 0266/371802

Fax: 0266/371483

E-mail: office@ccihr.ro
2. Obiectul contractului: Achizitia de Display Led 2560 X 1280 mm cu soft de
utilizare.
3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este
co-finantat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
4.
5. Durata contractului: 14.08.2021
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 24.02.2021 ora 13.00 la sediul
Achizitorului, cu adresa in Miercurea-Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 24-26
8. Persoana de contact: Benko Tibor-Csaba, telefon 0266/371802, fax:

0266/371483, e-mail: office@ccihr.ro .
9. Cantitate si valoare maxima estimata:
a. Display Led : 1buc. valoare estimata, 58.823,53 RON + TVA /buc;

9. Date Tehnice minime
a. Display Led
Display Led Cod CPV 30231300-0;

1 buc

Caracteristici minime: dimensiune : 2560 X 1280 mm, (indoor- outdoor) cu soft de utilizare;
Rezoltuie : P8 15625 Pixel/m2;
Stralucire: 6000 cd/m2 ;
Sistem de prindere intre pereti existenti, model H ;
Garantie: 24 luni la sediul beneficiarului.
10. Livrare si punere in functiune
Locul de livrare este sediul Camerei de Comert si Industrei Harghita, Miercurea Ciuc
Bld. Timisoarei nr 24-26, jud. Harghita, Romania.
Livrarea se va face pe baza de process verba de receptie.
Furnizorul are obligatia de a asigura instalirea si punerea in functiune a produselor
livrate.
Transportul produselor se va face pe cheltuiala furnizarului.
11. Alte Informatii
Produsul vor fi de capacitate maxima, va fii nou, obtinute din componente noi, fara a
fi fost folosit anterior, acesta va fi livrat in ambalaj sigilat de producator, care sa
asigure protectia produsului pe timpul transportului si la manipulare.
Ambalajul va fii insciptionat cu informatii privind produsul, producatorul, tara de
origine, Furnizorul are obligatia de a asigura garantia pentru eventualele defectiuni
aparute la produsul ce face obiectul achizitiei, inlocuind produsul defect.
Produsul va fii insoti de certificat de garantie.
Ofertele vor fii insotie de declaratie de respectare a legislatiei in vigoare
privind conflictul de interes, conform modelului anexat.
12. Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana
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Anexa 9b
OFERTANT
.......................................

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................................................ în calitate de Administrator al SC
........................................SRL (CUI: RO.....................), referitor la procedura de achiziție Display Led,
realizată de Camera de Comert si Industrie Harghita , în cadrul proiectului „Angajați
calificați - profesioniști pe piața muncii”, nr. contract POCU/726/6/12/135043, declar pe propria
răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în
ipotezele descrise la art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a
fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul, ............................................................. , declar că voi informa imediat OIR SV
OLTENIA dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că OIR SV OLTENIA are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației,
orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

S.C. ....................................... S.R.L
Administrator
.............................................

