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INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Stimată doamnă/stimate domn,
Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare
Rurală - AM PNDR, intenţionează să realizeze o Achiziţie de 25 scaune ergonomice pentru personalul din

cadrul DGDR-AMPNDR.

BUGETUL ESTIMAT AL PROIECTULUI: 8.900 lei fără TVA.
preţul cel mai scăzut (nu se acceptă oferte parţiale sau incomplete); ofertele se vor

Criteriul de atribuire:
prezenta în lei.

Cererea de plată va fi însoţită de un raport de asigurare emis de către auditorul financiar. Raportul de
asigurare va fi emis de către un auditor financiar independent şi imparţial, care este membru al unui
organism de supervizare, recunoscut naţional sau internaţional pentru audit financiar, prezentat de către
furnizor în propunerea tehnică. Acesta va examina factura transmisă autorităţii contractante de către
prestator şi va certifica faptul ca sumele solicitate la plată de către furnizor sunt în concordanţă cu
cerinţele tehnice. Autoritatea contractantă va efectua plata către prestator în limita valorilor certificate
de către instituţia de audit.
Faţă de cele menţionate, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele documente: oferta dumneavoastră
financiară şi tehnică, formularul de buget, formularul de identificare financiară, datele de identificare
ale auditorului care va întocmi Raportul de Asigurare, până la data de 10.06.2016, ora 14.00, la sediul
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de
Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Bd. Carol I nr 2-4, sector 3, Bucureşti, Cod
poştal: 030161. Oferta va fi prezentată în plic închis, pe care se va menţiona obiectul achiziţiei. Ofertanţii
au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un opis al
documentelor prezentate.

Descriere si specificaţii tehnice: Scaun directorial cu spătar înalt, mecanism cu balans reglabil în funcţie
de greutate, bază cromată. Greutatea maximă admisă 120 kg. Culori acceptate: negru, maro, vişiniu,
albastru.
Tip scaun: rotativ; lăţime şezut:52 cm; şezut cu burete; grosime burete: 6 cm; adâncime şezut: 50 cm;
mecanism scaun: cu balans; tip bază: cromată; reglabil pe înălţime între 110-121 cm; lăţime totală: 62 cm;
diametru bază: 64 cm; tapiţat; spătar cu burete; material braţe: polipropilenă; tapiţerie: material textil
rezistent. Descrierea tehnică va fi însoţită de fotografu cu bunurile propuse. Documentele necesare
achiziţiei pot fi descărcate de pe site-ul instit!'ţiei, www.madr.ro. Persoana de contact: Graţiela TIRON,
telefon: 021/3072.472, fax.: 021/3078.606. ln eventualitatea în care oferta dumneavoastră
corespunde din punct de vedere economic şi tehnic, achiziţia se va finaliza prin încheierea unui

contract.

Cu stimă,
Daniela REBEGA
Director General
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