ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMĂRIA
Tel./fax 0230576018, 0230576126
Nr.1862 din 21.03.2022

Se aprobă,
Primar,
Andrei Ștefăniță MAZĂRE
Anunț

1. Denumirea autorității contractante: COMUNA DORNA-ARINI
Adresa: Sat Cozănești, nr. 1A, Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava, E-mail:
primariadornaarini@yahoo.com,Telefon/fax:0230576018/0230576126,Website: www.dornaarinisv.ro
2. Procedura de atribuire aplicată în urma evaluării documentelor: este de cumpărare directă din
catalogul electronic SEAP
3. Denumire achiziţie: „ACHIZIȚIE MOBILIER PENTRU PRIMĂRIA COMUNEI DORNA-ARINI,
JUDEȚUL SUCEAVA”.
4. Cod CPV: 39130000-2 - Mobilier de birou (Rev.2)
5. Valoarea estimată: 126.050 lei fără TVA. Orice oferta prezentată peste valoarea estimată va fi
declarată neconformă.
Nu se acceptă oferte alternative.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA.
6. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
7. Locul de execuție al furnizării și montării: COMUNA DORNA-ARINI, Sat Cozănești, nr. 1A,
Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava.
8. Termenul limită de transmitere a ofertelor: 23.03.2022 ora 1500
9. Adresa la care se transmit ofertele: PRIMĂRIA COMUNEI DORNA-ARINI, Sat Cozănești, nr. 1A,
Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava.
Limba în care trebuie redactată oferta: limba română
Participanții interesați vor depune oferta pentru lucrări în vederea realizării obiectivului, conform
cerințelor din Caietul de sarcini.
10. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă: 30 zile de la data limită
de depunere a ofertei
11. Documentele solicitate pentru evaluarea ofertei sunt:
a) Copie act constitutiv al societății (statut/contract), certificat de înregistrare la Registrul Comerțului
b) Completare formulare privind capacitatea de participare la procedură atașate caietului de sarcini
c) Termenul maxim de realizare a mobilei este de 20 de zile.
d) Completare formular de ofertă
e) Postare în catalogul electronic SEAP până la data limită de depunere a ofertelor 23.03.2022 ora 1500, a
produselor care se doresc a fi achiziționate.

12. Modul de prezentare a ofertei: oferta va fi prezentată la sediul autorității contractante într-un exemplar
original, în plic sigilat pe care se va specifica adresa autorității contractante și denumirea obiectivului pentru
care se depune oferta, până la data și ora limită de depunere a ofertelor.
Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, Sat.
Cozăneşti, nr. 1A, Judeţul Suceava.
13. Achiziția finală se va realiza prin catalogul electronic SEAP prin inițierea cumpărării directe către
ofertantul clasat pe primul loc în clasament.

Întocmit,
Consilier achiziții publice,
Magdalena AGAPI

