
Nr. inreg. 132019.42/22.10.2020 

ANUNŢ – Invitatie - ACHIZIŢIE DIRECTĂ  

 

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI 
 

ACHIZITIE “Echipamente IT si accesorii” ÎN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „CARIERE DE 

SUCCES PRIN STAGII DE PRACTICA SI ORIENTARE PROFESIONALǍ” 

 

cod CPV- 38652120-7 

1. Autoritatea contractantă: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare, str. Progresului, nr. 43, 

Telefon – 0742132039. 

2. Obiectul contractului si durata acestuia:  
Achiztie Echipamente IT si accesorii astfel: 1 Laptop, 1 multifunctional, 1 computer desktop, 1 
scanner duplex, 1 videoproiector 
Data fixată pentru începerea contractului este data semnării acestuia de către ambele părţi, iar perioada 

de execuţie va fi de max. 30 zile, conform prevederilor contractului de finanţare.  
 

3. Valoarea totală estimată a contractului de servicii: 14.399,00 lei cu TVA.  
  

4. Sursa de finanțare: fonduri europene + buget local. 
 

5. Modalitatea de atribuire: are ca temei legal dispozițiile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice și ale art. 43 alin. (1) - (3) din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului cadru din Legea nr. 98 privind achizițiile publice. 
 

6.  Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut în conformitate cu prevederile art.187 alin. (3^1) din  

Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 34 din HG. nr. 395/2016. 

7. Adresa la care se transmit ofertele: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare, str. Progresului, 

nr. 43 -  la Secretariat. 

8.  Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 19.11.2020 , ora 10.00. 

9. Analiza ofertelor va avea loc în data de 19.11.2020, ora 11.00 la sediul Colegiului Tehnic „Anghel 

Saligny”, Baia Mare, str. Progresului, nr. 43. 

 

10. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail proiectectas@gmail.com. 
 

11. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 60 de zile. 

 

Documentația de atribuire precum si eventuale clarificări sau informaţii suplimentare se pot solicita 
prin e-mail la adresa proiectectas@gmail.ro sau la tel. 0742132039. 

 

Manager de proiect 

Sergiu Sabǎu 

Codul CPV:  
cod CPV- 30213100-6 

cod CPV- 30213000-5 

cod CPV- 30216110-0 
cod CPV- 30121200-5 

mailto:proiectectas@gmail.ro

