
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOC$ANI
ATENEUL POPULAR*MR.GH.PASTIA" FOC$ANI

ANUNT PUBLIC
Pentru achizi{ia directi echipament iluminare sceni

Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia" cu sediul in Focsani, Piata Unirii nr 3 in calitate de autoritate contractanta,
intentioneazi sd achizitioneze prin achizitie directi echipament iluminare scend Cod CpV 3 152j260-6,
Tipul contractului pentru care sunt solicitate ofertele: furnizareaechipamentului iluminare scen6.
Valoarea estimatd totald pentru achizijionarea echipamentului iluminare sceni menfionat in caietul de sarcini
atagat prezentului anun! este de 25.210,08 lei frr[ tva.
Adresa la care trebuie transmise ofertele : in plic, la sediul autoritAli contractante din Focgani, piata Unirii
nr.3 Judeful Vrancea cod postal 6200099, sau pe e-mail la adresa contact@ateneu-pastia.ro.
Data Ei ora de depunere a ofertelor : 5 mai 2022, orcle 14,00.
Perioada de valabilitate a ofertelor 30 de zile de la data limitd de depunere a ofertelor.
Propunerea tehnicl va respecta cerinfele minime, specificate in Caietul de sarcini.
Propunerea financiarl se va face pe intreg pachetul, respectdnd modelul Formularul nr.2ratagat Caietului
de sarcini.

Prelul ofertat va fi ferm, exprimat in lei gi nu se va ajusta.
Documente necesare pentru a participa: copie CUI gi Declara{ie privind neincadrarea in prevederile
art.l64 din Legea nr.98/2016 (Formularul nr.1).Ofertanfii vor depune oferta pentru toate cantititite Si
pentru toate produsele solicitate.Preful transportului este inclus.
Criteriul tttilizat pentru atribuirea contractului: Contractul va fi atribuit pentru prezentarcaofertei cele mai
avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire fiind "preful cel mai scdzut", in condiliile
respectdrii tuturor condiliilor impuse de autoritatea contractanti pentru achizifionarea produselor prevdzute in
Caietul de sarcini.

Se pot solicita clarificdri la adresa de mail : contact@ateneu-pastia.ro pAna la data de 3 mai2022, ora 16,00.
Comunicarea rezultatului va fi transmisd operatorului economic a cirui ofertd va fi clasata pe primul loc,
Achizifia se va finaliza prin cumplrare directi din catalogul electronic SEAP, in conformitate cu prevederile
art.1,alin.(S) din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice gi ale art.43, alin.(1) 9i (2) din H.G.3g5l20t6
privind aprobarea Normelor metodologie de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizilie publicd/acordului-cadru din Legea privind achiziliile publice.
Relafii suplimentare se pot obline la telefon 0237 -225 5841 07 66 5 5 8 844 si 0763 7 16 492 sau pe adresa de e-
mail contact@ateneu-pastia.ro.
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