
 

 

 
 

Nr. inreg. 132019.255/10.02.2022 

 

ANUNŢ – Invitatie - ACHIZIŢIE DIRECTĂ  

 

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI 

 

ACHIZITIE Pachete software si sisteme informatice PENTRU IMPLEMENTAREA ACTIVITATILOR PROIECTULUI „CARIERE DE SUCCES PRIN STAGII DE PRACTICA SI 

ORIENTARE PROFESIONALǍ” 

 

• Cod CPV: 48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice 

o Softuri educationale domeniul tehnologii (mecanica, mecatronica, CNC etc) 

1. Autoritatea contractantă: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, Telefon – 0742132039. 

2. Durata contractului:  

Data fixată pentru începerea contractului este data semnării acestuia de către ambele părţi, iar perioada de execuţie va dura până la finalizarea proiectului, 

conform prevederilor contractului de finanţare.  

În cazul în care contractul de finanţare suferă modificări în ceea ce priveste graficul de activităţi şi perioada de implementare, contractul de furnizare se va 

modifica automat, corespunzător cu modificările contractului de finanţare, fără majorarea preţului contractului. 

 

3. Valoarea totală estimată a contractului de servicii: 22.303,21 lei cu TVA.  

  

4. Sursa de finanțare: fonduri europene + buget local. 

 

5. Modalitatea de atribuire: are ca temei legal dispozițiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale art. 43 alin. (1) - (3) din H.G. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98 privind 

achizițiile publice. 

 

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art.187 alin. (3^1) din  Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 34 din HG. nr. 395/2016. Se iau 

in considerare preturile unitare declarate de prestator. În cazul în care există erori de calcul, Beneficiarul va face corecțiile necesare și va declara câstigător, prestatorul 

care are cel mai scăzut preț total pentru serviciile solicitate tinand cont de preturile unitare declarate de Prestator. 

7. Pretul este ferm pe toată perioada de valabilitate a ofertei exprimată în lei, cu TVA 

8. Criterii/documente de calificare si selectie – Achizitia se va realiza daca este posibil prin sistemul de achizitii SICAP. 

9. Oferta trebuie să cuprindă următoarele:  

a) propunerea tehnică 

b) propunerea financiară – elaborată în lei, cu TVA; 

12. Adresa la care se transmit ofertele: sergiusabaubm@yahoo.com 

13.  Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 18.03.2022 , ora 12.00. 

14. Identificarea ofertelor pe SICAP se va face pana in data de  18.03.2022, ora 13.00 pe platforma on-line. 

 

15. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile. 

 

Documentația de atribuire precum si eventuale clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita prin e-mail la adresa sergiusabaubm@yahoo.com sau la tel. 

0742132039 

 

Manager de proiect 

Sergiu Sabǎu 

 

mailto:sergiusabaubm@yahoo.com

