Nr.______/_______2022

Aprobat,
Manager,
CLAUDIU ILAȘ

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
PRIVIND ACHIZIȚIA DIRECTĂ PRODUSE
„LENTILE 3 DIOPTRII, 5 DIOPTRII, 8 DIOPTRII”

Beneficiar: MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI
P-ța. I. Huniade nr.1, Timișoara, cod.300002
Sediul administrativ: Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timișoara, cod.300054
1.
MODALITATEA DE ACHIZIŢIE
Achiziție directă, înconformitate art.7(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,
actualizată la data de 27.08.2021: „Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct
produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât
135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică
decât 450.200 lei.”
Cod CPV: 38600000-1 - Instrumente optice;
Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ – 50% calitate; preț – 50%;
Valoarea estimată maximă luată în calcul pentru atribuire: 3.789,91 lei, fără T.V.A. inclus;
Durata realizării: 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică cu
posibilitatea de prelungire a termenilor de contractare prin act adițional;
Limba de redactarea ofertei: limba română.
Cantitatea estimata a se achizitiona: conform Referatului de necesitate nr. 4961/18.08.2022, a
Notei de fundamentare nr. 4960/18.08.2022 și a Caietului de sarcini nr. 4962/18.08.2022.
Valabilitatea ofertei: în procesul de selecție al ofertelor depuse respectiv pe toata durata derulării
contractului de achiziție pentru ofertantul declarant câștigator.
Sursa de finanţare: Alocațiile bugetare ale instituției aprobate de ordonatorul principal de credite
Consiliul Județean Timiș, prin Hotărârea nr. 23/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Județului
Timiș pe anul 2022.
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2. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI
Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de înaintare (Formularul 1).
Se va completa Formularul 2 - Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164
din Legea achizitiilor publice nr.98/2016.
Se vacompleta Formularul 3 - Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 165
si 167 din Legea achizițiilor publice nr.98/2016.
Se va completa Formularul 4 - DECLARAŢIE privind neincadrarea in prevederile art.58; 59;
60; 61; 62 si 63 din Legea achizitiilor publice nr.98/2016.
Propunerea tehnică: Formularul 5
Notă: Toate cerinţele din caietul de sarcini sunt considerate minimale şi obligatorii.
Propunerea financiară: Formular 6: Formularul de ofertă
Ofertele vor fi exprimate obligatoriu în lei fara TVA, va avea caracter ferm şi obligatoriu din
punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
Achiziția se va face obligatoriu SEAP (drept urmare Ofertantul trebuie sa fie inscris în acest
sistem).
Toate produsele/serviciile/lucrarile se achiziţionează cu plata în lei, în contul TREZO al
Ofertantului.
Modul de prezentare şi depunerea ofertei:
Oferta se va depune personal sau prin curier cu respectarea termenului de depunere, la sediul
administrativ al Autorității Contractante din Timișoara, Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1,
Romania, cod. 300054, Tel: 0256/491339. Nu se acceptă alte modalități de depunere a ofertelor.
Obligatoriu la evaluarea ofertelor se va verifica și operatorul economic. În acest sens vă rugăm
să anexați la oferta depusă și următoarele documente: Certificatul contatator de la ORC cu privire la
asociați/acționari, participarea acestora la capitalul social, pe lângă datele referitoare la sediu și
obiectul principal de activitat, contul de trezorerie și o copie a CI administrator/actionar/persoană
desemnată pentru semnarea contractului.
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 01.09.2022, ORA 10.00.
Nu se accepta oferte alternative.
Modalitatea de plata: decontare integrală abrobată de conducerea instituției.
FORMULARE conform Legii achizițiilor publice nr.98/2016.
1. Formularul 1 – Scrisoarea de înaintare -Solicitat √
2. Formularul 2 – Declaraţie privind neîncadrarea însituaţiile prevăzute la art. 164 -Solicitat √
3. Formularul3 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 -Solicitat
√
4. Formularul 4 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile la art.58; 59; 60; 61; 62 si 63 Solicitat √
5.Formularul 5 –PropunereTehnica-Solicitat √
6. Formularul 6 – Formular de ofertă-Solicitat √
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Compartimentul Juridic și Achiziții Publice - MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI
Adresa poștala: str.Martin Luther nr. 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300054, Romania,
Tel.
+4 0256/491339, Email: muzeul.banatului@yahoo.com , Fax: +4 0256/201321.

Întocmit,
Compartiment
Juridic și Achiziții Publice
Adrian Bacoș
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