2 Iulie 2012
SOLICITARE DE OFERTĂ DE PREŢ
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanţare Externă (MECTS-UMPFE) este beneficiar al proiectului „Formarea
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de
dezvoltare în carieră” POSDRU/57/1.3./S/32629 (PROIECT CONVERSII) finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare
profesională”.
MECTS – UMPFE intenţionează să folosească o parte din fondurile alocate în cadrul
acestui proiect pentru achiziţia de articole de birotică şi papetărie pentru anul 2012, motiv
pentru care s-a emis prezenta solicitare de ofertă de preţ.
Achizitor
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanţare Externă, Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, Bucureşti, 010176,
România, telefon: 021/305.59.93, fax 021/305.59.90, e-mail: conversii@pmu.ro, URL:
http://proiecte.pmu.ro
Denumire contract
Achiziţia de articole de birotică şi papetărie pentru anul 2012, pentru proiectul "Formarea
profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de
dezvoltare în carieră", ID 32629.
cod CPV
30192000-1 Accesorii de birou
Descrierea obiectului contractului:
Obiectul achiziţiei îl reprezintă furnizarea de articole de birotică şi papetărie pentru anul 2012.
Sursa de finanţare: Bugetul proiectului "Formarea profesională a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră", ID 326293;
proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi
formare profesională”.
Adresa unde se primesc ofertele:
Operatorii interesaţi pot transmite oferta la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă
În atenţia: Costel BÎRSAN, Expert Achiziţii
Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, Bucureşti, 010176, România
Tel.:
021/305.59.93
Fax:
021/305.59.90

e-mail: conversii@pmu.ro
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut.
Ofertele vor fi evaluate pe baza preţului fără TVA pentru următoarele produse:
Denumire
1. Hârtie A4 copiator, 80g/m2, 500 coli / top
2. Hârtie A3 copiator, 80g/m2, 500 coli / top
3. CD-R 700 MB, 52X, 50 buc/bulk
4. DVD+R, 4,7 GB, 50 buc/bulk
5. Biblioraft plastifiat, 7,5 cm, diverse culori
6. Separatoare biblioraft, carton colorat, 105 x 240 mm
7. Toner imprimantă iR2022i, C-EXV 14
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Valoarea estimată a contractului este de 3.076,00 lei fără TVA, echivalentul a 691,33 euro.
Mod de prezentare al ofertei:
Ofertă de preţ pentru furnizarea produselor de mai sus, după cum urmează:
Denumire
1. Hârtie A4 copiator, 80g/m2, 500 coli / top
2. Hârtie A3 copiator, 80g/m2, 500 coli / top
3. CD-R 700 MB, 52X, 50 buc/bulk
4. DVD+R, 4,7 GB, 50 buc/bulk
5. Biblioraft plastifiat, 7,5 cm, diverse culori
6. Separatoare biblioraft, carton colorat, 105 x 240
mm
7. Toner imprimantă iR2022i, C-EXV 14

U.M.
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Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, cu valoarea TVA exprimată separat şi va include
costul furnizării produselor la sediul achizitorului.
Ofertele trebuie redactate în limba română.
Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 30 zile de la data limită de depunere a
ofertei.
Termen limită de depundere a ofertelor: 05.07.2012, ora 14:00
Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa Autorităţii Contractante menţionată mai sus.

