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CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HARGHITA
Miercurea-Ciuc B-dul, Timisoarei nr. 24-26
Tel: 0266-371802 Fax: 0266-371483,
Web: www.ccihr.ro, email: office@ccihr.ro

Nr:5 /15.02.2021

CERERE DE OFERTE
pentru achizitia materiale consumabile in cadrul proiectului
“Angajati Calificati –profesionisti pe piata muncii “
ID 135043
1. Date privind Achizitorul:

Camera de Comerţ şi Industrie Harghita

Adresa: Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 24-26

Persoana de contact: Benko Tibor-Csaba

Telefon: 0266/371802

Fax: 0266/371483

E-mail: office@ccihr.ro
2. Obiectul contractului: Papetarie birotica
3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat
de Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020
4. Durata contractului: 20.04.2021
5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
6. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 25.02.2019 ora 13 la sediul
Achizitorului, cu adresa in Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 24-26
7. Persoana de contact: Benko Tibor-Csaba. telefon 0266/371802, fax: 0266/371483,
e-mail: office@ccihr.ro .

8. Cantitate si valoare maxima estimată:
Conform anexă 1
9. Date tehnice minime

Obiectul achizitiei directe: Furnizare materiale consumabile de birotica în cadrul
proiectului cu titlul “Angajati Calificati –profesionisti pe piata muncii “ ID 135043.
Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentaţie. Achizitorul
poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziţiei,
doar pentru acest motiv. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori
nejustificat de mici faţă de valoarea estimată a achiziţiei, doar pentru acest motiv, dacă, în
urma clarificărilor nu se dovedesc cu exactitate, în raport cu specificaţiile contractului,
avantajele tehnice şi financiare ale ofertei.
Bunurile vor fi furnizate în termenul stabilit de comun acord în comandă. Prelungirea
termenului de livrare nu poate depăşi 5 zile calendaristice şi se poate face prin act adiţional la
contractul de furnizare, ca urmare a solicitării scrise şi motivate a furnizorului. Achizitorul nu
este obligat să accepte solicitarea furnizorului, putând decide rezilierea contractului prin
constatarea imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale.
Plata se va efectua în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturilor și prestării
serviciilor.
Preţul contractului nu se ajustează.
Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii:
Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului,
acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional;
- Modificările legate de termenele de livrare pot fi iniţiate şi acceptate de achizitor doar
în interiorul termenelor de livrare deja convenite şi acceptate, la semnarea contractului sau a
unui act adiţional, după caz. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul
contractului iniţial;
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea (oferta) tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi
respinse.
10. Livrare
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 proces verbal de receptie.

11. Alte Informatii
Produsele vor fi insotie de certificate de garantie. Ofertele vor fi insotie de declaratie
de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interes, conform modelului
anexat.

12. Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana

15.02.2020

Anexa nr. 1

DENUMIRE

CARACTERISTICI

1

Biblioraft
Standard

2

Hartie

A4, din carton rigid plastifiat ,
latime 75 mm, eticheta lipita pe
cotor
hartie A4, 80g/mp, 5 cutii/top

Total

UNITAT
I
MASUR
A
buc

CANTITA
TE

PRET
UNITAR

230

6,29

top

200

13,02
TOTAL

VALOARE

VALOARE
cu tva

1.446,70

1.721,57

2.604.00

3.098,76

4.050,70

4.820,33
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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
.............................................

