Anunt de participare numarul 135204/03.05.2012
Detaliu anunt
Tip legislatie: OG 34
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare
Data transmiterii in SEAP: 02.05.2012 10:23
Data acceptarii ANRMAP: 03.05.2012 08:22
Data publicarii in SEAP: 03.05.2012 08:22
Trimite la OJ: Nu
Documentatie de atribuire
Numar
documentatie:
Denumire
contract:
Data acceptare:

34181
Contract de furnizare dotari aferente Proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea si
dotarea scolilor speciale din judetul Iasi” - cod SMIS 3381.
27.04.2012

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69 , Localitatea: Iasi , Cod
postal: 700075 , Romania , Punct(e) de contact: Anca Muscheru , Tel. +40
0232235100 , In atentia: Anca Muscheru , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax:
+40 0232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2)

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

Descriere

II.1.1)

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Contract de furnizare dotari aferente Proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea
scolilor speciale din judetul Iasi” - cod SMIS 3381.
II.1.2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de
prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul sc.beneficiare, respectiv:Sc. Spec.„Constantin
Paunescu”,Iasi;Coleg. Tehn.„Ion Holban”,Iasi;Grup Scolar„Trinitas”Tg. Frumos;Lic.
pentru elevi cu deficiente de vedere „Moldova”,Tg. Frumos.
Codul NUTS: RO213 - Iasi

II.1.3)

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie furnizarea, montarea, punerea in functiune, instalarea
si instruirea personalului utilizator la sediul fiecarui obiectiv de investitii a dotarilor
(echipamente didactice) aferente proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea
scolilor speciale din judetul Iasi” COD SMIS 3381.

II.1.6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42700000-3 - Utilaje pentru productia de textile, de imbracaminte si de piele (Rev.2)
39100000-3 - Mobilier (Rev.2)
39700000-9 - Aparate de uz casnic (Rev.2)
42600000-2 - Masini-unelte (Rev.2)
44510000-8 - Scule (Rev.2)

II.1.7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8)

Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1)

Cantitatea totala sau domeniul
Ofertantilor le este adus la cunostinta faptul ca valoarea totala estimata a contractului
de achizitie publica de furnizare Dotari aferente Proiectului,,Reabilitarea, modernizarea

si dotarea scolilor speciale din judetul Iasi”-cod SMIS 3381 este de 212.440 lei,
echivalent a 48.524,44 euro la cursul BNR din data de 3 aprilie 2012, respectiv 1 euro
= 4,3780 lei, din care:
Lot 1 - Echipamente didactice - echipamente pregatire profesionala/ateliere scoala
89.840 lei, echivalent a 20.520,79 euro la cursul BNR din data de 3 aprilie 2012,
respectiv 1 euro = 4,3780 lei.
Lot 2 - Echipamente didactice - echipamente pregatire profesionala/gastronomie 122.600 lei, echivalent a 28.003,65 euro la cursul BNR din data de 3 aprilie 2012,
respectiv 1 euro = 4,3780 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 212,440 RON
II.2.2)

Optiuni
Nu

II.3)

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

Conditii referitoare la contract

III.1.1)

Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare este in suma de 1.796 lei pentru LOTUL I si 2.452 lei
pentru LOTUL II si se va constitui,conform art. 86 alin. 1 din HG nr. 925/2006: prin
virament in contul Consiliului Judetean Iasi nr.RO72TREZ4065006XXX000459,CF:
4540712,Trezoreria Municipiului Iasi–se prezinta OP confirmat de banca emitenta sau
printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o
societate de asigurari,in original(model Anexa7.2.2.11).Valabilitatea garantiei pentru
participare va fi de minimum 90 de zile începând cu data limita de depunere a
ofertelor. Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de participare,
ofertantul pierzand o parte din suma constituita, atunci cand aceasta din urma se afla in
situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1), respectiv :Pentru LOTUL I – 898,40 lei,Pentru
LOTUL II – 1.226 lei.In cazul în care ofertantul se incadreaza in categoria
intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea
nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii,
publicata in M.Of.nr.681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de
participare.In aceste situatii,ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta
Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea in categoria IMM (Anexa 07.1 si
Anexa 07.2). Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de
10% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art. 90
alin. (1) ?i (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis în
conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Anexa 7.2.2.19 –
Model garantie de buna executie). Garantia de buna executie a contractului trebuie
constituita în termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele
parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Perioada de valabilitate a garantiei va fi pana la

data 17.12.2012. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare,
beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului garantiei de buna executie (pentru a
beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca
sunt IMM).
III.1.2)

Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Pr.Op.RegPOR–Axa pr3,Dom. major de int.3.4–Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare.Bugetul
local.Plata-în maxim 30 de zile de la receptie.

III.1.3)

Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul
Asociere legalizata conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare

III.1.4)

Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.2)

Conditii de participare

III.2.1)

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea
in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG34/2006-Declaratie privind
eligibilitatea (ANEXA 7.2.2.12 A);
-Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006-Declaratie privind
neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG34/2006 (Anexa 7.2.2.12B);
original;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: Certificat
de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul
general consolidat, Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind
impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, Certificat de atestare
fiscala emis de Consiliul Judetean Iasi.
Certificatul de atestare fiscala emis de Consiliul Judetean Iasi se elibereaza prin
Serviciul Sinteza si Recuperare Creante , C.J.Iasi, et.2,cam. 60,61,62, in cel putin
3(trei) zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la registratura C.J. Iasi, parter,
cam.101. Au obligatia de a prezenta Certificatul mentionat operatorii economici care
au sediul in judetul Iasi, precum si operatorii economici care nu au sediul in judetul
Iasi, dar au puncte de lucru in judetul Iasi. Operatorii economici care nu au sediul si
nici puncte de lucru in judetul Iasi vor prezenta o declaratie pe propria raspundere din
care sa rezulte ca nu au datorii la bugetul Consiliului Judetean Iasi. Cerintele
referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca
fiind îndeplinite în masura în care ofertantul prezinta inlesniri la plata de genul
esalonarilor sau compensarii platii obligatiilor exigibile de plata. In cazul depunerii
unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din

ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat. Toate certificatele/documentele trebuie
sa fie prezentate în oricare dintre formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul” si trebuie sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit
obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget exigibile scadente
în luna anterioara celei în care se depun ofertele.
- Declaratii privind calitatea de participant la procedura (ANEXA 7.2.2.12 C),
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (ANEXA 16);
-Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006-Declaratie pe
propria raspundere privind neincadrarea în situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.
34/2006 (ANEXA 7.2.2.12 B^); Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii
contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt: Dr. Constantin Simirad, Presedintele Consiliului Judetean Iasi,
Lacramioara Vernica, Secretarul Judetului Iasi, Laura Pastravanu, Director executiv,
Directia Proiecte si Dezvoltare Durabila,Dumitru Cantemir, Sef Serviciu Financiar
Contabil si Gestionarea Patrimoniului,Elena Adriana Margarint, Sef Serviciu Fonduri
Speciale, Sinteza si Recuperare Creante, Anca Muscheru, Sef Serviciu Achizitii
Publice si Contracte, Mihai Iftimiei, consilier juridic Serviciul Achizitii Publice si
Contracte, Maria Poraico, Sef Serviciu Juridic-Contencios si Managementul Calitatii,
Carmen Ingrid Irimescu, Sef Serviciu Proiecte si Parteneriate,Elena Bejan, consilier
Serviciu Proiecte si Parteneriate. In cazul in care oferta este depusa de o asociere,
fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. In cazul in care ofertantul are
subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.In
cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnicoprofesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra
indeplinirea cerintei. -Informatii privind asociatii - Anexa 10 – Declaratie privind
legalizarea asocierii.
- Informatii privind asociatii -Anexa 10 – Declaratie privind legalizarea asocierii.
Ofertantul-lider, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi
operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta
sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat
va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
- Acord de asociere, conform ANEXEI 4.
Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate în oricare dintre formele
original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si
trebuie sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor catre buget exigibile scadente în luna anterioara celei în care se depun
ofertele. - Existenta unei forme de inregistrare si/sau atestare / apartenenta din punct de
vedere profesional - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din
care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine si domenii similare celui
care face obiectul prezentei proceduri, faptul ca nu sunt înscrise mentiuni cu privire la
aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei sau ca ofertantul este în
incapacitate de plata, lichidarii voluntare sau alte proceduri care au ca efect juridic
suspendarea activitatii / dizolvarea persoanei juridice, emis cu cel mult 30 de zile
înainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul prezentarii documentului in
copie ”conform cu originalul”, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita,
inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire,

prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
- Pentru persoane juridice/fizice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca o
forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din
tara în care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca obiectul de activitate al
ofertantului contine si domenii similare celui care face obiectul prezentei
proceduri.Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila
certificata “conform cu originalul” semnata si stampilata si vor fi însotite de o
traducere autorizata în limba româna.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului pentru partea din contract pe care o
realizeaza asociatul/asociatii.
III.2.2)

Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Se solicita demonstrarea situatiei economice si financiare prin prezentarea cifrei de
afaceri medii pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011)
Cerinta nr. 2
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile
art. 186 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/ candidatului resursele invocate.

III.2.3)

Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 2
1)Prezentarea cel putin a unui contract pe fiecare lot ofertat, efectuat în ultimii 3 ani,
care sa confirme livrarea de produse similare.
2) Prezentarea de recomandari sau document constatator/proces verbal de receptie, din
partea beneficiarului, în copie lizibila cu men?iunea ,,conform cu originalul”, care sa
confirme livrarea de produse similare.
Cerinta nr. 3
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la Dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si
profesionale invocate.
Cerinta nr. 4
-Lista cuprinzând subcontractantii

-Acordurile de subcontractare, daca este cazul
III.2.4)

Contracte rezervate
Nu

III.3)

Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)

Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2)

Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale
membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

Tipul procedurii

IV.1.1)

Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)

Criterii de atribuire

IV.2.1)

Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169
din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va organiza
o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv
(de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul (fara TVA). Se are în vedere
îmbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati, anterior organizarii
acestei faze de licitatie electronica.

IV.3)

Informatii administrative

IV.3.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3220/04.04.2010

IV.3.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia
unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la
documente: 21.05.2012 16:00

Documente de plata: NU
IV.3.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.05.2012 09:00

IV.3.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor
selectati

IV.3.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.05.2012 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Iasi, Mun.Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant,
nr.69
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

Contractul este periodic
Nu

VI.2)

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -Programul Operational Regional
(POR) – Axa prioritara 3 - ,,Îmbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de
interventie 3.4 – ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii
educationale preuniversitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua”
Tip de finantare: Fonduri europene
Fond european: Programul Operational Regionale

VI.3)

Alte informatii
IV.2.1 În cazul imposibilitatii aplicarii criteriului de atribuire ”pretul cel mai scazut”,
deoarece doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret,
autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua
propunerea financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a
carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. IV.2.2 La faza finala de
licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in
SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si

inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la:
http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement
Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem,
la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a
operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ”Notificari in
sistem”.Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune
la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia
electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament.
VI.4)

Cai de atac

VI.4.1)

Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti ,
Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax:
+40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)

Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr.
34/2006.

VI.4.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI – Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 69 , Localitatea: Iasi , Cod postal:
700075 , Romania , Tel. +40 0232235100 , Email: achizitii.publice@icc.ro , Fax:
+40 0232214425 , Adresa internet (URL): www.icc.ro

VI.5)

Data expedierii prezentului anunt
02.05.2012 10:23

Lot nr. : 1
Denumire: Echipamente didactice – echipamente pregatire profesionala/ateliere scoala
Stare lot: In desfasurare
1) Descriere succinta
Furnizarea, montarea, punerea în functiune, instalarea la sediul fiecarui obiectiv de investitii a
dotarilor Echipamente didactice - echipamente pregatire profesionala/ateliere scoala aferente
proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul Iasi” COD SMIS
3381 si instruirea personalului utilizator.
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)

42700000-3 - Utilaje pentru productia de textile, de imbracaminte si de piele (Rev.2)
3) Cantitatea si domeniul
Furnizare echipamente pregatire profesionala/ateliere scoala.
Valoarea estimata fara TVA: 89,840 RON
4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
5) Informatii suplimentare privind loturile
Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de participare, respectiv suma de 898,40
lei, în cazul în care ofertantul se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1)din OUG
34/2006. Valoarea garantiei de participare este: 1796.00 RON.

Lot nr. : 2
Denumire: Echipamente didactice–echipamente pregatire profesionala/gastronomie
Stare lot: In desfasurare
1) Descriere succinta
Furnizarea, montarea, punerea în functiune, instalarea la sediul fiecarui obiectiv de investitii a
dotarilor Echipamente didactice - echipamente pregatire profesionala/gastronomie aferente
proiectului “Reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul Iasi” COD SMIS
3381 si instruirea personalului utilizator.
2) Clasificare CPV (vocabularul comun de achizitii)
39711000-9 - Aparate electrice de uz casnic pentru alimente (Rev.2)
3) Cantitatea si domeniul
Echipamente pregatire profesionala/gastronomie.
Valoarea estimata fara TVA: 122,600 RON
4) Indicatii privind o alta durata a contractului sau o alta data de incepere/de finalizare
5) Informatii suplimentare privind loturile
Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de participare, respectiv suma de 1.226
lei, în cazul în care ofertantul se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1)din OUG
34/2006. Valoarea garantiei de participare este: 2452.00 RON.

