
INVITATIE DE PARTICIPAIUI

Autoritatea contractantd vd invitl s[ depuneti ofert6 in scopul atribuirii contractulrri de

achizitie publica de ,,Mobilier pentru funcfionarea secretariatului de la cabinetul rectorului 9i

mobilier pentru arhivare "

l.Autoritate contractantd: Universitatea "Constantin Brdncuqi" din TdrguJiu

2.Tipul achizifiei : Furnizare produse

3.Codul CPY :39 1 3 2 I 00 -7 ;
4.procedura de achizilie: achizilie direct6, conform art 19 din OUG 34/2006 cu modificlrile 5i

completlrile ulterioare.
5.Obiectul achiziliei: Mobilier pentru funcfionarea secretariatului de la cabinetul rcctorr'rirri 1i

mobilier pentru arhivare
6.Valoare totala estimata: 10030 lei, frr[ TVA;
T.Sursa de finantare: Venituri proprii
S.Perioada minim[ de valabilitate a ofertelor este de: 60 de zilc.
g.Adresa la care se depune oferta: Registratura UniversiLiilii "Constantin BrA_ncu$i'' clin

TarguJiu, Direclia Geneiala - localitatea TdrguJiu, judepl

Cori. O?erta se va depune ,, Oferta pentu achizitiu rLe

Mo\ftie, pentru funclionare rectorului Si mobilier perttru

arhivare ".
l0.lnformalii suplimentare se pot obline la sediul Directiei Generale AdministratiVe,

str.Unirii, nr.36, TarguJiu, judetui Gorj, telefon/fax: +40 25^3223971, ing' Gheorghe Dr[gu1 '

LL.Data limit[ pentrridepurierea ofertei: 19.02'201'5, ora 1400'

l2.Caietul de sarcini gi documentalia afe rentl achiziliei sunt disponibile la aclresa

www.utgjiu.ro incepAnd cu data de 13.02.20L5, ora 1'2:00

Direc
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rativ,

$ef Serviciu Administrativ,

Patrimoniu, Achizilii 9i Investifii,
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CAIET DE SARCINI

Mobilier pentru funcfionarea secretariatului de la cabinetul rectorului qi mobilier pentru

arhivare

l.Autoritate contractantl: Universitatea "Constantin Brdncuqi" din T6rgu Jiu
2.Tipul achiziliei: furnizare de produse

3.Codul CPY : 39 1 321 00-7 ;
4.Procedura de achizifie: achizilie direct6, conform art 19 din OUG 3412006 cu modificirile qi

complet[rile ulterioare.

5.Obiectul achizitiei Mobilier pentru funclionarea secretariatului de la cabinetul rectorului qi

mobilier pentru arhivare

6.Valoare totala estimata: lei, frrd TVA;
T.Sursa de finanfare: Venituri proprii

8.Perioada minimi de valabilitate a ofertelor este de: 60 de zile.
g.Adresa la care se depune oferta: Registratura Universitilii " Constantin Brdncugi" din Tdrgu

Jiu, Direcfia Generald Administrativl, str. Unirii, nr.36, localitatea TdrguJiu, judeful Gorj.

Oferta se va depune intr-un plic inchis cu mentiunea ,, Oferta pentru achizitia deMobllier
pentru funcfionarea secretariatului de la cabinetul rectorului qi mobilier pentru arhivare ".

l0.Informafii suplimentare se pot obline la sediul Directiei Generale Administrative,

str.Unirii nr.36, Targu Jiu, Judetul Gorj, telefon/fax: +40 253223971, ing. Gheorghe Dr6gu! .

1.DATE GENERALE

1 . I . Informalii generale despre autoritatea contractantd:

Autoritatea contractanta: Universitatea "Constantin Brdncugi" din Tg-Jiu, Calea Eroilor,

nr. 30, Tdrgu Jiu, Cod fiscal: 4597441, Cod postal 210135, jud. Gorj, Telefon: +40

253215848, Fax: +40 2532t4462, .ta

l.2.Obiectivul principal al lucrlrii
Eficientizarea utilizdrii spaliului destinat funcliondrii secretariatului de la cabinetul

rectorului gi crearea de noi spafii de arhivare.

Ofertantul va depune pe langa documentele cu titlu de ,,propunere tehnica", respectiv

,,propunere financiara" si documentele solicitate mai jos:

- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa

reztlte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului de
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furnizare ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din
certificatul constatator emis de ONRC - copie conform cu originalul

- Declaralieprivindeligibilitatea(original)
- Declaralie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006

in situayia in care din documentele solicitate reiese cd ofertantul nu iSi poate exercita
activitatea, sau documentele nu sunt tn termenul de valabilitate, nu sunt prezentate tn forma
solicitatd sau lipsesc, acesta vafi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.

1.3.Calendarul de desfasurare al procedurii:

a) Depunerea ofertelor de catre operatorii economici;

b) Termenul limita de depunere a ofertelor 18.02.201,5, ora 1400;

c) Deschiderea ofertelor si intocmirea procesului verbal de deschidere gi evaluare a ofertelor
79.02.2015. ora L5oo:

d) Comunicarile rezultatului catre ofertanti- max. 3 zlle de la data intocmirii raportului de

atribuire;

e) Contestatii cel mult 2 zlle de la luarea la cunostinta a reztltattlui aplicarii procedurii;

g) Incheierea contractului - dupa perioada legala de depunere a contestatiilor;

Oferta va cuprinde urmatoarele documente:

1. Documentele solicitate inorezentul caiet de sarcini:

2. Ofertatehnica;
3. Oferta financiara care trebuie sa contina in mod obligatoriu devizul valorii economice

solicitate pentru oferta.

2.DATE PRIVIND LUCRARILE SOLICITATE PRIN ATRIBI.IIREA CONTRACTULUI

2.l.Generalitati

Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile minime in vederea participarii la procedura de

achizitie de Mobilier pentru func{ionarea secretariatului de la cabinetul rectorului qi mobilier

pentru arhivare si cuprinde ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaza de

catre fiecare ofertant propunerea tehnico-financiara, in conditiile in care criteriul de evaluare a

ofertelor este " pretul cel mai scaz'rt".

2.2.Obiecttl contractului de achizilie

Mobilier pentru funcfionarea secretariatului de la cabinetul rectorului 9i mobilier pentru

arhivare

3.CANTITATI $I SPECIFICATII TEHNICE ALE LUCRARILOR SOLICITATE

Respectarea cu strictefe a specificaliilor tehnice descrise in cele ce urmeazi reprezintl o

condifie obligatorie pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie

public6.

Mobilierul necesar pentru funclionarea secretariatului de la cabinetul rectorului qi pentru

arhivarea documentelor produse de aceast[ structur[ este compus din:

Dulap arhivare cu rafturi qi ugi cuyald 2100x800x400x3 buc,

Corp supraopozabil cu uqi gi ya16800x735x400x3 buc,

Corp suspendat cu ugi gi yal[ 800x735x300x7buc,

Masd tip collar 2700x600x750x1 buc.,



MasI cu ugi gi sertar 1200x600xx750x 1 buc,

Dulap cu douA ugi 2005x800x400x1bu0,

Corp cu doua ugi 1 190x860x550xlbuc.
Toate piesele vor fi executate cu materiale

prevederilor legislaliei in vigoare referitoare
securitatea in muncd" proteclia mediului.

de calitate, omologate, cu respectarea

la managementul calititii, sdndtatea gi

4.DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 30 de zile gi va curge de la data semndrii acestuia de cltre
ambele pir,ti.

5. MODALITATI DE PLATA
Plata se va face pe bazd de:

a. Factur6 emis5,

b. Documente privind recep{ia produselor dupl montarea acestora.

Plata se va face in termen de maxim 6O nle de la recepfionarea produselor dupi montare.

6.LOCUL DE LIVRAREA{ONTARE AL PRODUSELOR

Secretariatul cabinetului rectorului Universitdfii Constantin Brdncugi din Tdrgu Jiu,

str. Eroilor. nr. 30.

$ef Serviciu Administrativ,
Patrimoniu, Achizilii qi Investilii,
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