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Nr. 343/23.03.2021 

 
APROBAT 

DIRECTOR, 
Geambazu Mihaiela 

 
 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIMBOLIA, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 83, cod fiscal nr. 29084743, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează invitaţia de a 
participa, prin transmiterea unei oferte, la procedura de achiziție publică pentru atribuirea 
contractului de achizitii: Achiziționare echipament IT pentru proiectul: „Heritage of Csanád, 
bridge of schools” - cross-border cooperation of Catholic schools, acronim: Heritage of 
Csanád, bridge of schools, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 
 

1. Sursa de finanţare: proiectul: „Heritage of Csanád, bridge of schools” - cross-border 
cooperation of Catholic schools, ROHU 281 prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 

2. Tip contract: achiziționare produse; 
3. Cod CPV: 30213100 – 6 Computere portabile               
4. Modalitatea de achiziție publică:  în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (2), lit. b) 

din H.G. 395/2016-Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

5. Valoarea estimată:  = 2860 lei +TVA; 
6. Criteriul de atribuire utilizat: “prețul cel mai scăzut” 
7. Termenul limită de depunere a ofertelor:  29.03.2021, ora 14.00.  
8. Adresa la care se transmit ofertele: Sediul Autorității contractante (Jimbolia, Str, 

Tudor Vladimirescu nr. 83, Jud. Timiş) Ofertele sosite după termenul limită de depunere 
menționat, nu se vor lua în considerare și se vor returna fără a fi deschise; 

9. Oferta se va exprima: în lei; 
10.  Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile calendaristice; 

Ofertantul va depune oferta în ORIGINAL, în plic închis/sigilat, netransparent, având 
înscrise următoarele: adresa Autorităţii Contractante;  denumirea contractului pentru care se 
depune oferta, cu precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA  DE DATA LIMITĂ DE 
DEPUNERE A OFERTELOR, DATA 29.03.2021, ora 14.00 denumirea și adresa ofertantului, 
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este 
declarată întârziată. Plicul va conține următoarele documente, marcate distinct: 

 
 

 



A) PROPUNEREA TEHNICĂ: 
 Se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele Caietului de sarcini pus 

la dispoziţie de autoritatea contractantă. 
 
B) PROPUNEREA FINANCIARĂ  

• Se va elabora astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la 
preț precum și  la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie 
publică.  

1. Oferte alternative: nu se admit; 
2. Achiziția se va tranzacționa on-line, pe SICAP, din catalogul electronic, după 

notificarea ofertantului declarant câștigător; 
3. Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax şi adresa de e-mail a biroului de la care 

se pot solicita clarificări: ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIMBOLIA, str. Tudor Vladimirescu, nr.83, 
Jimbolia, cod: 305400,  jud. Timiş, Biroul Director Telefon: 0256360785, e-mail: 
scoala1jimbolia@yahoo.com. 
 
 
                                                                                                                       

Întocmit, 
Contabil sef, Triscau Eugenia 

 


