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SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ 
 
 
 

În vederea achiziționării echipamentelor “Licență antivirus pentru 105 stații de lucru” – 1 buc., 
Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” Bistriţa în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta 
solicitare de ofertă: 

 
În cazul în care sunteți interesați să prezentați oferta pentru “Licență antivirus pentru 105 stații 

de lucru” – 1 buc., așteptăm oferta Dumneavoastră, până la data de 11.12.2019 ora 16:00, conform 
anunțului publicitar publicat în SICAP. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerințele din prezenta 
solicitare și cu specificațiile din documentația de atribuire anexată. 

 
I. Precizări pentru operatorii economici interesați să depună ofertă: 
a) Termenul limită de depunere oferte: 11.12.2019 ora 16:00; 
b) Oferta va fi transmisă in format scanat, semnată si stampilată, la adresa de email 

grigoremoisilbn@yahoo.com pana la data de 11.12.2019 ora 16:00; 
c) Oferta trebuie întocmită, în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări; 
d) Codul de clasificare CPV: 48761000-0 - Pachete software antivirus; 
e) Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în LEI, fără TVA; 
f) Termenul de valabilitate al ofertei – minim 10 zile de la data limită de depunere a ofertei; 
g) Criteriul de atribuire al contractului - preţul cel mai scăzut; 
h) Valoarea estimată a achiziției este de 15.126,05 lei fără TVA; 
i) Valoarea ofertei nu trebuie să depășească valoarea estimată a achiziției. 
Va fi desemnată ofertă câștigătoare, oferta care îndeplinește cerințele solicitate de autoritatea 

contractantă și care are prețul cel mai scăzut; 
În situația în care, ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va 

solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor; 
 
II. Condiții de participare 
Motive de excludere 
Cerințe: Declarațiile privind neîncadrarea în prevederile art.164 (Formular nr.4), art.165 

coroborat cu art.166 (Formular nr.5), art.167 (Formular nr.6) și art.60 (Formular nr.7) din Legea 
nr.98/2016 privind achizițiile publice, Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular 
nr.8). 

 
III. Prezentarea ofertei 
3.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării 

corespondenței propunerii tehnice cu cerințele Caietului de sarcini. 
3.2 Modul de prezentare a propunerii financiare 
Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere 

juridic în relația contractuală îl reprezintă formularul de ofertă (Formularul nr.2) 
Propunerea financiară va furniza toate informațiile cu privire la preț și va respecta cerințele 

prevăzute în documentația tehnică. 
La formularul de ofertă se va anexa Centralizatorul de prețuri (Formularul nr.3) cu detalierea 

prețului ofertat pentru fiecare produs în parte. 
Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei. 
 
3.3 Modul de prezentare a ofertei 



Formularele de oferta vor fi transmise in format scanat, semnate si stampilate, la adresa 
grigoremoisilbn@yahoo.com pana la data de 11.12.2019 ora 16:00. Ofertantii interesati trebuie sa 
publice pina la data de 11.12.2019 ora 16:00 acest produs in catalogul electronic din SICAP la codul 
CPV mentionat in prezentul anunt si sa faca referire in campul "DENUMIRE REPER" la numarul 
anuntului de publicitate. 

 
Documente atașate prezentei solicitări: 
- Caiet de sarcini 
- Modele de formulare (Formular nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
- Model de contract 
 

 Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la 
adresa de email grigoremoisilbn@yahoo.com, persoană de contact Lupșa Georgeta-Rafila. 

 

Responsabil achiziții publice, 

Lupşa Georgeta-Rafila 

 


