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Nr. 2088/18.11.2020 

 
 

În atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

 

SCRISOARE DE INTENȚIE ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 
Autoritatea contractantă: COLEGIUL NAȚIONAL ,,GRIGORE MOISIL” din ONEŞTI, 

cu sediul în Strada Tineretului, nr. 14, Oneşti, Judetul: Bacău – România, :  0234-321943, FAX: 

0234-315310, Email: grcmoisil@yahoo.com, intenționează să achiziționeze direct „COVOR 

DIN PVC  CU MONTAREA ŞI TRASAREA MARCAJELOR PENTRU PRACTICAREA 

SPORTURILOR DE SALĂˮ, în conformitate cu prevederile art. 7. alin. 5 din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice: 

 
I. Obiectul achiziţiei: 

„FURNIZARE COVOR DIN PVC  CU MONTAREA ŞI TRASAREA MARCAJELOR 

PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE SALĂˮ 

Cod  de clasificare CPV: 44112230 – 9  den. CPV: Linoleum 
 

II. Valoarea totală estimată a achiziţiei publice este de: 55.850 lei fără TVA. 
Achiziţia se finalizează prin: comandă 

             Durata de furnizare a produselor:  1 luna (30 zile)  de la data emiterii comenzii 

 Locul de furnizare: Strada Tineretului, nr. 14, mun. Oneşti,  Judetul: Bacău – România 

 

      III. Informaţii privind descrierea achiziţie i/modul de accesare a documentaţiei de atribuire 
Contact: COLEGIUL NAȚIONAL ,,GRIGORE MOISIL” din ONEŞTI 

Strada Tineretului, nr. 14, loc. Oneşti, Judeţul: Bacău – România, TEL:  0234-321943, FAX: 0234-

315310, email: grcmoisil@yahoo.com, site https://moisilonesti.ro/ 

Se poate efectua vizitarea amplasamentului pentru operatorii economici interesaţi.  

Persoane de contact: prof. Enache Irina Livia - tel.0234/315310 sau Sandu Elena Lidia 

(administrator financiar) - tel.0234/323987 

Documentaţia de atribuire conţine: Caietul de Sarcini întocmit de COLEGIUL NAȚIONAL 

,,GRIGORE MOISIL” din Municipiul Oneşti şi Modele formulare - documentele pot fi accesate pe site-

ul colegiului la adresa https://moisilonesti.ro/ şi prin intermediul SEAP, Secţiunea Publicitate anunţuri la 

adresa:http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub. 

 

IV. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice  
Legislatia aplicabilă: 

1.Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

2.Hotărârea Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

3.Actele normative menţionate în Caietul de Sarcini întocmit de Colegiul Național „GRIGORE MOISIL” 

din Municipiul Oneşti; 

4. Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

Sursa de finanţare: bugetul local şi bugetul propriu al colegiului. 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIO NALE 

INSPECTO RATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 
CO LEGIUL NAȚIO NAL ,,GRIGORE MO ISIL’’din ONEŞTI 
StradaTineretului, nr. 14, OneştiJudetul: Bacău – România 
TEL:  0234-321943, FAX: 0234-315310, Email: grcmoisil@yahoo.com,  cod fiscal 4277919 

mailto:grcmoisil@yahoo.com
mailto:grcmoisil@yahoo.com
https://moisilonesti.ro/
https://moisilonesti.ro/
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
mailto:grcmoisil@yahoo.com


Pag2din4 

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

V. CONDIŢII DE PARTICIPARE 

 

DOCUMENTE DE CALIFICARE: 

A).CRITERII DE CALIFICARE PRIVIND SITUAŢIA PERSONALĂ 

             Se solicită îndeplinirea următoarelor cerinţe minime de calificare: 

Cerinţa nr. 1 Ofertanţii/Fiecare membru al asocierii/ terţul susţinător / subcontractanţii vor prezenta o 

declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.59 și art.60 din Legea nr.98/2016.Se va prezenta 

Formularul 1 cu Anexa din secţiunea modele de formulare semnate în original. 

Cerinţa nr.2  Împuternicire scrisă, Formularul 2 din secțiunea modele de formulare, prin care 

semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de 

achiziție publică - semnată (în cazul în care este altul decât reprezentantul legal al ofertantului). Se vor 

comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), 

precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate să implice societatea în 

relaţiile cu colegiul. 

În cazul în care ofertantul este o asociere, fiecare dintre asociaţi trebuie să şi dea acordul privind 

împuternicitul care va semna oferta din partea asocierii, semnată. 

Cerinţa nr.3  Formularul 3 din secţiunea modele de formulare privind denumirea şi datele de 

identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/terţului susţinător – semnat  în 

original; 

Cerinţa nr.4 Formularul 4 din secţiunea modele de formulare – Acord privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal – GDPR semnat. 

 

B)PROPUNERE TEHNICĂ 

        Propunerea tehnică va face parte din contractul de achiziţie publică şi va conţine: 

Cerinta 1. Declaraţie pe propria răspundere,  formularul 5 din secţiunea modele de formulare, din care să 

reiasă că ofertantul respectă, în totalitate, Caietul de sarcini întocmit de COLEGIUL NAȚIONAL 

„GRIGORE MOISIL” din Municipiul Oneşti, semnată în original. 

Cerinţa 2. Declaraţie pe propria răspundere, formularul  6 din secţiunea modele de formulare, din care să 

reiasă că la elaborarea ofertei şi pe întreaga perioadă de derulare a contractului se va ţine cont de 

obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. Se va prezenta semnată în 

original. 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări 

cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire şi implicit şi cu privire la clauzele contractuale 

obligatorii (ce sunt parte a documentaţiei de atribuire). Dacă un operator economic consideră că anumite 

clauze îi sunt defavorabile, va solicita autorităţi contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel 

încât dacă aceste clauze vor fi amendate/modificate ele să fie aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor 

economici interesaţi, înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

 

C) PROPUNERE FINANCIARĂ 

Propunerea financiară va face parte din contractul de achiziţie publică şi va conţine: 

Cerinţa 1 Formularul de ofertă - Formularul 7din secţiunea modele de formulare semnat, în original. 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA. 

Oferta de preţ se poate încãrca în Catalogul Electronic de produse/servicii/lucrări disponibil pe 

SEAP la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro pănă la data şi ora limită de depunere a ofertelor 

(inclusiv), stabilite în prezenta scrisoare de achiziţie publică  cu denumirea: 

 „COVOR DIN PVC  CU MONTAREA ŞI TRASAREA MARCAJELOR” Onești 

Cod  de clasificare CPV: 44112230 – 9  den. CPV: Linoleum (Rev.2) 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/
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VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE    

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut. 

În cazul în care două sau mai multe oferte îndeplinesc condiţiile de participare din prezentul anunţ şi 

conţin acelaşi preţ minim, atunci în vederea desemnării realizării achiziţiei publice, se va solicita 

respectivilor ofertanţi în scris, pentru departajare, o nouă propunere financiară, caz în care va fi declarat 

câştigător ofertantul a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 

  

VII. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE ŞI PRIVIND MODUL DE ELABORARE, 

PREZENTARE A OFERTEI. 

Informaţii administrative  

Oferta va fi SEMNATĂ şi va cuprinde: documentele ofertei prin care orice operator economic 

face dovada îndeplinirii cerinţelor stabilite şi solicitate de autoritatea contractantă. 

 

Modul de accesare a documentaţiei de atribuire 

Întreaga documentaţie de atribuire formată din scrisoare de intenţie de achiziţie publică şi modele 

de formulare, precum şi alte informaţii suplimetare, pot fi accesate site-ul https://moisilonesti.ro/. 

Locul şi termenul de solicitare a clarificărilor la documentaţia de atribuire: email: grcmoisil@yahoo.com  

până cel târziu cu 24 ore înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. 

Răspunsurile la solicitările de clarificări privind documentaţia de atribuire se vor publica pe site-ul 

instituţiei la adresa https://moisilonesti.ro/ 

 

Data limită pentru transmiterea ofertei autorității contractante: 25.11.2020  ora 16:00 

Formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 

Operatorii economici interesaţi pot transmite oferta autorităţii contractante folosind una din 

modalitățile enumerate mai jos: 

1. prin intermediul adresei de e-mail: grcmoisil@yahoo.com sau prin fax 0234-315310 

2. prin curier către autoritatea contractantă COLEGIUL NAȚIONAL ,,GRIGORE MOISIL” din 

ONEŞTI Strada Tineretului, nr. 14, Oneşti, Judeţul: Bacău – România, TEL:  0234-321943, FAX: 

0234-315310, Email: grcmoisil@yahoo.com,  cod fiscal 4277919 

3. prin depunere direct la secretariatul autorităţii contractante. 

          În situaţia în care operatorul economic optează pentru transmiterea ofertei prin una din modalităţile 

descrise la punctul 2 sau punctul 3 atunci documentele ofertei vor fi introduse într-un plic/colet exterior, 

închis corespunzator şi netransparent pe care se vor scrie următoarele: 

1. denumirea şi adresa achizitorului (COLEGIUL NAȚIONAL ,,GRIGORE MOISIL” din 

ONEŞTI) 

2. denumirea achiziției – „COVOR DIN PVC  CU MONTAREA SI TRASAREA MARCAJELOR” 

Onești 

Cod  de clasificare CPV: 44112230 – 9  den. CPV: Linoleum  (Rev.2) 

Nu se admit oferte alternative. 

         Limba de redactare a ofertei: limba română. 

 

Ofertanţii au obligaţia de a respecta regulile formale de întocmire şi depunere a ofertei, reguli 

instituite prin prezenta documentaţie de atribuire. 

În situaţia în care operatorul economic declarat câştigător are oferta financiară încărcată în 

Catalogul Electronic, se va proceda la iniţierea achiziţiei prin intermediul SEAP la adresa:http://sicap-

prod.e-licitatie.ro/pub, fiind operatorul economic a cărui ofertă are preţul cel mai scăzut din toate ofertele 

admisibile (care îndeplinesc condiţiile de participare din prezentul anunţ).   

https://moisilonesti.ro/
mailto:grcmoisil@yahoo.com
https://moisilonesti.ro/
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         În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs.  pentru executarea 

lucrărilor. 

SEMNĂTURI COMISIA DE RECEPȚIE 
Funcția Nume și prenume Data Semnatura 

Președinte ENACHE IRINA LIVIA 19.11.2020  

Membru STANCIU MARIA 19.11.2020  

Membru CHELARU ANA-MARIA 19.11.2020  

Membru RUSU ROBERT-RENATO 19.11.2020  

SEMNĂTURI COMISIA DE SELECTARE OFERTE 
Functia Nume, prenume Data Semnatura 

Președinte BUZATU CRITINA-
LĂCRĂMIOARA 

19.11.2020  

Membru SANDU ELENA-LIDIA 19.11.2020  

Membru MIHĂILĂ AUREL-ADRIAN 19.11.2020  

 

 
 

 
 
 

 
 


