
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
Măsura 19- Dezvoltare locală prin LEADER: Submăsura 19.4 ,, Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare. 
Contract de finanțar subsecvent  1 nr.C 19401100011660675514/21.12.2016 
Beneficiar: Asociația  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

 
SOLICITARE OFERTĂ 

“Achiziţionarea de aparate de aer conditionat - cod CPV 39717000-1” 
-Achizitie directa- 

 
 Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor cu sediul social în Beclean Zona de Agrement Figa, nr. 22, 

Judeţul Bistrita Nasaud, România este beneficiar al finanţării nerambursabile Măsura 19- Dezvoltare locală prin 
LEADER: Submăsura 19.4 ,, Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, Contract de finanțare subsecvent  1 

nr.C 19401100011660675514/21.12.2016 
 

Beneficiar: Asociația  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR, publică prezentul anunţ pentru “Achiziţionarea de 
aparate de aer conditionat - cod CPV 39717000-1”. 
 
 Tip achizitie: Achizitie directa 
 Tip contract: Contract de Furnizare 
 Valoare estimata: 9.650 lei  
 Unitate de masura: conform descrierii contractului 
 
 Descrierea contractului: Aparatele de aer conditionat vor fi contractate pentru desfăşurarea in bune conditii 

a activitatilor GAL pe parcursul implemantarii proiectului nr. C 19401100011660675514/ 21.12.2016:  

- 2 aparate de aer conditionat de 9.000 BTU, de tip monosplit, convertor cu inverter, unitate interna cu 
motor, unitate externa cu ventilator, clasa enegetica de racire, mimim A, afisaj, telecomanda, montaj; 

- 2 aparate de aer conditionat de 24.000 BTU, de tip monosplit, convertor cu inverter, unitate interna cu 
motor, unitate externa cu ventilator, clasa enegetica de racire, mimim A, afisaj, telecomanda, montaj; 

 
 Conditii contract: Se va incheia un contract. Livrarea se va face în  termen de maxim 7 zile de la primirea 
comenzii de la achizitor. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Achizitorului. Costurile aferente 
transportului produselor, cad în sarcina Furnizorului. 
  
 Conditii participare: Ofertantul va incarca oferta in catalogul electronic, pe www.e-licitatie.ro, pana la data de 
24.04.2017, ora 14.00. Ofertantul se va angaja sa respecte cerintele minime prevazute mai sus, va preciza pretul 
unitar/u.m., precum si valoarea totala fara TVA, cu 2 zecimale. Se va preciza in SEAP si firma producatoare a produselor 
ofertate. 
 
Ofertantii interesati care incarca oferta in SEAP, pot transmite o notificare de informare autoritatii contractante, pana 
la data limita de transmitere a ofertelor 24.04.2017, ora 14.00 
 
   Termen limita transmitere oferte Catalog electronic SEAP: 24.04.2017, ora 14.00 
 La data de 24.04.2017, achizitorul va selecta oferta care respecta specificatiile solicitate, din Catalogul 
electronic SEAP, prin aplicarea criteriului  pretul cel mai scazut. 
 
 In vederea incheierii contractului de furnizare, Ofertantul castigator, in termen de 2 zile va transmite in original 
oferta si documentele care insotesc oferta, inclusiv Certificatul constatator ORC al ofertantului, in termen de 
valabilitate (Codul CAEN al prestatorului trebuie sa corespunda cu domeniul de activitate  adecvat tipului de bunuri ce 
sunt achizitionate enumerate in Caietul de sarcini), la sediul Autoritatii contractante. Contractul intre parti va fi incheiat 
dupa primirea documentelor solicitate, iar executarea efectiva a acestuia  va incepe din momentul avizarii achizitiei 
de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 6 Nord-Vest, Satu Mare. 
 
 Informatii suplimentare:  
Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22 si la tel. 0736641429, între orele 
10-15, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro. Persoana  de contact Roxana Ciobanu. 
 

http://www.e-licitatie.ro/

