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Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa Prioritară 6: – „Educație și competențe” 

Obiective Specifice (O.S.): 6.4, 6. 6 – Măsuri de educație de tip a doua șansă 

Titlul proiectului: A doua sansa in educatie, calea spre dezvoltare personala si locala 

Contract: POCU/665/6/23/133572 

Nr. 187/23.08.2021 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 
ASOCIAȚIA DE PRIETENIE ROMÂNO FRANCEZĂ ROFMRA, cu sediul în Strada 

Mihail Kogălniceanu 46-48, Mun. Alexandria, Jud. Teleorman, telefoon 0374962043, fax 

0247317995  are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de 

achiziție publică de: Servicii de editare și tipărire materiale informare în cadrul proiectului 

POCU/665/6/23/133572 (obiectul contractului) 

 

1. Detalii procedura 

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achizitie directă  

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: preţul cel mai scăzut în 

lei, fără TVA 

Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuit: Programul 

Operational Capital Uman 2014 - 2020 – POCU  

Durata contractului: de la data semnării până la data îndeplinirii obligațiilor contractuale 

reciproce ale părților. 

 

2. Continut oferta: 

a) Propunerea tehnică 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele 

din Caietul de Sarcini. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se accepta oferte partiale. 

b) Propunerea financiară  

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile solicitate cu privire la preț precum şi la alte condiții financiare şi comerciale 

legate de obiectul contractului de achiziție publică. Nu se acceptă oferte alternative. Nu se 

accepta oferte partiale. 

C) Alte documente de calificare (in functie de specificul si complexitatea achizitiei) 

- Certificate de calificare 

-  Autorizatii 

-  Alte documente  

 

3. Conditii generale: 

Prețul va fi exprimat ferm în lei, fără TVA. Valoarea maximă estimată, fără TVA pentru 

atribuirea contractului este de: 126.050,42 lei 
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Cheltuielile de manipulare, încarcare, transport, și alte cheltuieli ocazionate de furnizarea 

produselor/ prestarea serviciilor vor fi suportate de furnizor. 

Plata prețului contractului se va face în lei, în maxim 30 - 60 zile de la data primirii facturii 

fiscale si semnarea procesului verbal de receptie. 

Limba de redactare a ofertei: română 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

Data limită pentru transmiterea ofertelor: (7 zile), pana cel mai tarziu la luni, 30 august ora 

16:00 

Ofertele se transmit initial prin e-mail la adresa secretariat@romfra.ro si sorin@romfra.ro iar 

ulterior oferta cea mai avantajoasa va fi postata pentru achizitie în catalogul electronic SICAP  

 

 

Coordonator Proiect  

Sferle Diana Leontina  
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