
Anunț 

         COMUNA TOMSANI  în calitate de autoritate contractanta intentionează sa achizitioneze
dotari  in  cadrul  proiectului  “Achiziția  de  bunuri  și  echipamente  pentru  investiții  în
infrastructura sociala, în Comuna Tomșani, județul Prahova”

            Obiectul contractului este constituit de achizitia de dotari în cadrul proiectului “Achiziția de
bunuri și echipamente pentru investiții în infrastructura social, în Comuna Tomșani, județul Prahova”. 

           Proiectul este finantat din fonduri europene (PNDR) prin intermediul GAL Valea Budurească
în cadrul Măsurii M2/6B, conform contractului de finantare C1920074X222133105588/17.07.2019.

 Achizitia este împartita pe loturi, astfel: 
LOT 1 – Mobilier - Valoare estimata -27340 lei fără TVA; 
LOT 2 – Echipamente IT si audio-video, electronice si electrocasnice - Valoare estimata -63850,00

lei fără TVA; 
LOT 3 –Sistem de supraveghere video - Valoare estimata - 19.705,33 lei fără TVA, 
LOT 4 - Materiale didactice și educaționale - Valoare estimata - 23.115,00 lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
             Livrarea si montarea se vor face la locatia obiectivului; - Transportul va fi asigurat de furnizor
fara  perceperea  unor  costuri  suplimentare  si  se  va  desfasura  în  conditii  de  maxima  siguranta,  în
conformitate cu normele în vigoare, fara a pune în pericol siguranta produselor. Durata de executie a
contractului/contractelor este de 2 luni de la primirea comenzii ferme pentru furnizarea dotarilor ce fac
obiectul contractului. 
     Valabilitatea contractului este de 4 luni de la data incheierii.  Valoarea garantiei de buna executie a
contractului este 5% din valoarea contractului/contractelor. 
      Durata garantiei de buna executie este de 12 luni. Garantia de buna executie se poate constitui prin
toate modalitatile prevazute de art. 40 din HG 395/2016

Conditii de participare:
            Ofertantul trebuie sa detina codul CAEN specific care sa ii permita comercializarea produselor
pentru care transmite  oferta. Ofertarea se face separat,  individual,  pentru fiecare lot  din caietul de
sarcini.  Un ofertant poate participa la achizitia unui lot sau a mai multora, independent, fara a avea
limitari sau bonificari datorita acestui fapt.Oferta de pret se prezinta în cazul participarii la achizitia
mai  multor  loturi  pentru  fiecare  lot  în  parte  ,  independent.   Evaluarea  ofertelor  se  face  separat,
independent, pentru fiecare lot în parte.

   Perioada de valabilitate a ofertei – oferta va fi valabila 90 zile de la data limita de depunere a
ofertelor. 

Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primariei Tomsani, comuna Tomsani, nr. 24A,
judetul  Prahova  Ofertele  se  pot  transmite  si  prin  e-mail:  achizitii@primariatomsani.ro  Ofertantul
declarat  castigator  va  posta  in  catalogul  SEAP,  oferta  sa,  dupa  primirea  comunicarii  din  partea
autoritatii contractante,in acest sens

Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
 Documentatia de atribuire (caiet de sarcini, formulare declaratii, draft contract, lista dotari) se 

solicita pe Fax - 0244237205 sau mail - achizitii@primariatomsani.ro. Persoana de contact - Dumitru 
Andreea Madalina.
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