
 

Nr.2232 din 18.07.2022 

ANUNT PENTRU ACHIZIȚIA  DIRECTA 

în vederea atribuirii contractutui de fumizare de echipamente de calcul și echipamente 
periferice de calcul – SISTEME DE CALCUL 

 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”  Suceava,  în calitate de autoritate contractantă, 
intenționează să încheie  un contract   de   fumizare de echipamente de calcul și echipamente 
periferice de calcul – SISTEME DE CALCUL. Valoarea  totală estimată a achiziției  este de 
150.000  lei  fără TVA. 

Achiziția sistemului de calcul mai sus menționat se va realiza în conformitate cu 
prevederile  art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
cornpletările ulterioare, conform căruia, autoritatea contractanta are dreptul de a achiziționa 
direct produse  sau servicii în cazul în care  valoarea  estimată  a achiziției,  fără TVA,  este 
mai  mica  de  135.060  lei,  respectiv  lucrări,  în cazul în care valoarea estimată a achiziției  
fără TVA,  este mai  mică decât  450.200  lei. 

Criteriul  de  atribuire  este:  În  mod  exclusiv  prețul  cel  mai  scăzut  cu  condiția 
respectării tuturor cerințelor din Caietul  de sarcini. 

Termenul   limita  pentru  depunerea  ofertelor  este  ziua  de  joi,  21  iulie  2022,  
ora  10:00. Operatorii economici interesati pot depune  oferta, până la data menționată, la 
secretariatul Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava,  str. Vasile Alecsandri, nr. 3, județul 
Suceava. 

Oferta va conține, în mod  obligatoriu: 

1.    Propunerea  financiară: 

Propunerea  financiară va  fi exprimată  ferm  in  moneda  „LEU"   fără  TVA,  
respectdându-se întocmai  formularul  de  ofertă  anexat  prezentului  anunt.  Oferta  va  fi 
definită  numai  în  condițiile însușirii  și  respectării   tuturor   condițiilor  din caietul   de  
sarcini   atașat,  precum   si  a  altor condiții specificate  în anunțul  de participare. 

Oferta va avea caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere  al conținutului pe 
toata perioada de valabilitate a acesteia,  care nu trebuie  sa fie mai mica de 30 de zile. 

Plata pretului  se va face in lei, în termen de maxim  60 de zile de la data primirii  
facturii. 

2.   Propunerea tehnică: 

Propunerea tehnică  elaborată  de ofertant va respecta  în totalitate cerințele prevăzute  
în caietul de sarcini. 

Propunerea  tehnică   trebuie   să  reflecte  asumarea   de  către  ofertant  a  tuturor 
cerințelor/obligațiilor prevăzute  în caietul  de sarcini. 

Propunerea tehnică va conține un comentariu al cerințelor conținute  în caietul de 
sarcini,  prin care sa demonstreze corespondența propunerii  tehnice cu specificațiile tehnice. 



 

Ofertele care nu vor respecta  cerințele minime  prevăzute  în caietul de sarcini  vor 
fi declarate neconforme, iar pe cale de consecință vor fi respinse. 

3.   Modul  de prezentare a ofertei: 
Oferta va fi depusă în plic închis,  până  la împlinirea  termenului  limita mai sus 

menționat, respectiv ziua de joi,  21 iulie 2022, ora  10:00,  secretariatul Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare” Suceava. 

Pentru asigurarea confidențialității ofertelor în perioada cuprinsă de la data depunerii 
si până la data limită  stabilită  pentru depunerea ofertelor,  ofertele se depun doar pe suport de 
hârtie, în plic închis,  la secretariatul autorității contractante. 

Ofertele  care  nu  respectă  condițiile   de  formă  aferente  elaborării  și  prezentării  
acestora, menționate  în  prezentul   anunț  de  participară,  vor  fi  respinse,   fiind   considerate   
de  autoritatea contractantă drept inacceptabile. 

Ofertele depuse după termenul limită de depunere a ofertelor, menționat în prezentul 
anunț de participare, vor fi respinse,  fiind considerate întârziate și vor fi retumate nedeschise. 

Ofertele vor fi întocmite  conform cerințelor din prezentul anunt de participare și vor 
respecta în totalitate cerințele din caietul de sarcini. 

Caietul de sarcini aferent prezentei achizitii directe și  Formularul de ofertă se pot 
descarca de pe site-ul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava 

www.cnstefancelmare.ro  la Secțiunea ,,Diverse". 
De asemenea, în SEAP, la Secțiunea Documente-Publicitate-Anunțuri, poate fi 

regăsit Anuntul de publicitate: Atribuire contract de fumizare de echipamente de calcul și 

echipamente periferice de calcul – SISTEME DE CALCUL. Achizțtia directă se va finaliza în 
SEAP. 

Ofertantul trebuie să fie obligatoriu înscris în SEAP. 
Contractul de furnizare a unui de echipamente de calcul și echipamente periferice 

de calcul – SISTEME DE CALCUL,  va  fi atribuit  operatorului  economic  a cărui oferta  va 
avea cel mai scăzut preț cu condiția respectării tuturor cerințelor din Caietul de sarcini. 

Ofertantul  clasat pe primul loc al clasamentului întocmit după verificarea, evaluarea 
ofertelor și aplicarea criteriului  de atribuire,  va fi invitat  sa posteze propunerea  sa financiară 
in catalogul de produse/servicii/lucrări   din  SEAP   și  o  va  posta  sub  următoarea  denumire:   
,,Furnizare de echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul – SISTEME DE 

CALCUL, conform ADV …….” 
Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisa ofertantului desemnat 

câștigător. 
 În urma finalizării achiziției directe se va încheia un contract de achiziție publică de 

fumizare de produse. 
 

Director, 
 

Prof. Dan POPESCU 
Întocmit, 

Constantin CHOLEVA- Responsabil achiziții pulice 


