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INVITAȚIE DE PARTICIPARE CU OFERTĂ ÎN VEDEREA ACHIZIȚIEI 

 ” Lucrări de montaj mochetă în spațiile Bibliotecii Centrale Universitare ,,Carol I” din AULA - 

corp Fundație și din corp Boema zonele parter – internet - custozi - mezanin și scări” 

 

1. Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, cu sediul în București, Str.Boteanu nr.1, sector 1 

București, telefon: 021.312.01.08, inițiază achiziția directă în vederea încheierii unui contract de 

achiziție publică având ca obiect ” Lucrări de montaj mochetă în spațiile Bibliotecii Centrale 

Universitare ,,Carol I””. 

 

2. Data și ora limită stablite pentru depunerea ofertelor: 17.03.2023, ora 13.00. 

Anterior depunerii ofertelor se va realiza vizitarea amplasamentului. În urma fiecărei vizite se va 

încheia un proces verbal de vizitare amplasament. În cazul în care procesul verbal de vizitare 

amplasament lipsește din plicul cu oferta aceasta va fi respinsă.  

 

3. Limba ofertei: limba română. 

 

4. Ofertele se vor depune la secretariatul autorității contractante la adresa: Biblioteca Centrală 

Universitară ”Carol I”, str.Boteanu nr.1, sector 1, București. La adresa de e-mail 

ionut.popescu@bcub.ro se vor transmite eventualele solicitări de clarificări, răspunsurile la 

clarificări și comunicările privind rezultatul achiziției.  

 

5. Calendarul estimativ al achiziției directe: 

Datele de vizitare amplasament: 09.03.2023 - 15.03.2023, între orele 09.00 – 14.00. 

Data de deschidere a ofertelor: 20.03.2023; 

Data estimativă de evaluare a ofertelor (după solicitarea clarificărilor și primirea răspunsurilor 

după caz): 23.03.2023; 

Data estimativă de semnare a contractului: 27.03.2023. 

 

6. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile.  

 

7. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor minime din caietul 

de sarcini.  

 

Va fi analizată mai întâi oferta cu cel mai mic preț ofertat, iar în cazul în care aceasta corespunde 

necesităților autorității contractante, atribuirea se face fără analiza celorlalte oferte depuse.  

 

Dacă oferta cu prețul cel mai scăzut nu îndeplinește cerințele autorității contractante, aceasta va fi 

declarată „oferta necâștigătoare” procedându-se la evaluarea ofertei care are prețul imediat 

următor (în ordinea crescătoare a prețurilor).  

 

Oferta necâștigătoare este oferta neconformă/inacceptabilă așa cum este prevăzut în Legea 

nr.98/2016 privind achizițiile publice și HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.  
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Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declarării câștigătoare a unei oferte cu preț mai mic, 

vor fi declarate ”oferte participante”.  

 

Oferta cu ”prețul cel mai scăzut” care respectă cerințele autorității contractante va fi declarată 

”ofertă câștigătoare”. 

 

8. Valoarea estimată a achiziției publice: 420.168,07 lei fără TVA, respectiv 500.000,00 lei cu TVA 

inclus.  

 

9. Nu se acceptă oferte alternative.  

 

10. Operatorul economic care depune oferta trebuie să fie înregistrat în condițiile legii în Registrul 

Comerțului, iar obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul 

constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. De asemenea, trebuie să prezinte 

la semnarea contractului certificate fiscale care să ateste că nu înregistrează datorii la stat. 

 

Oferta depusă va conține următoarele documente:  

- Oferta financiară; 

- Propunerea tehnică care să conțină descrierea detaliată a tuturor cerințelor tehnice solicitate 

prin caietul de sarcini, un grafic de implementare și personalul propus pentru executarea 

lucrărilor de montaj; 

- Declarații. 

 

 

Atașăm prezentului anunț: Formulare și Caietul de sarcini. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 


