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Proiect cofrnantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2O14-2020
Axa prioritari 6: ,,Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu 9i promovarea accesului egal la invaldm6ntul pregcolar. primar si
secundar de calitate, inclusiv Ia parcursuri de ?nvelare formale, non formale $i informale pentru reintegrarea in educatie gi formare".
Titlul proieclului: .Noi TOll vrem la SCOALAI
Apei proiecte nr: POCU/74|6/18
Cod SMIS:2O'14+: 107980
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Anun! privind achizilia de,,Furnizare mobilier "
in cadrul proiectului

" Noi TOTI yrem la SCOALA! , cod MySMIS 107980 " cod apel POCUl74l6l18l18,
cod proiect 107980

Colegiul Tehnic Danubiana Roman, in calitate de beneficiar in cadrul proiectului "
Noi TOTI vrem la SCOALA!" ID 107980 inviti operatorii economici interesali sI
depund o ofertd pentru achizigia de "Furnizare mobilier".

Colegiul Tehnic Danubiana Roman a demarat in data de 11 aprilie 2018 proiectul
cu titlul " Noi TOTI vrem la SCOALA!", proiect care are ca obiectiv general "Fumizarea
de programe educative persoanelor care au parasit timpuriu scoala sau cu risc de

abandon, precum si servicii de consiliere, educare pentru copiii, elevi, parinti/tutori,
cadre didactice si personal de sprijin, pentru reducerea si prevenirea abandonului scolar
timpuriu si promovarea accesului egal la invatamAntul prescolar, primar si secundar de

calitate"
Proiectul va fi implementat pe o perioadd de 36 de luni.
Colegiul Tehnic Danubiana Roman, in calitate de beneficiar in cadrul proiectului,

lanseazd, procedura deschis6, respectiv achizitia directa, cuvaloarea estimatd/drd WA
mai micd decit pragurile corespunzdtoare prevlzute la art. 7, ahn. (5), din Legea 9812016

Obiectul contractului il reprezintd. achizilia de " Furnizare mobilier " in cadrul
proiectului " Noi TOTI vrem la SCOALA!" ID 107980.

Caietul de sarcini se poate descarca de pe situl Beneficiarului . Cerinlele impuse
prin specificafiile tehnice sunt minimale.
Cod CPV: 39130000-2 ; 39160000-1

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cigtigitoare este preful cel mai scizut. Bugetul
total alocat achiziliei este 33.333,00 lei fara TVA, iar cerintele minime se regasesc in
Caietul de sarcini.

Depunerea ofertei: Oferta va fi depusa pina la data de 01.07.2019, ora l2rla sediul
beneficiarului, Colegiul Tehnic Danubiana, Roman, str. Energiei, nr. 9, judeful
Neamt
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie sd fie valabild timp de 60 zile .Operatorii economici
interesati pot obline mai multe informalii de luni - vineri, intre orele 10.00 -16.00 (ora

locald) cu exceplia sdrbdtorilor legale la adresa de mai jos:

Contact:
Leonard Vacaru, Colegiul Tehnic Danubiana Roman, Adresd: Roman, str. Energiei, nr.
9, judelul Neamt, Telefon/fax +0233 740250, E-mail: danubianaroman@yahoo.com.
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