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FIŞA DE DATE FURNIZARE DE PRODUSE 

1. Denumirea autorităţii contractante: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII 

COLEGIUL NAŢIONAL « CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA» localitatea Timişoara, 
strada C.D. LOGA nr. 37, judet Timiş, cod poştal 300020, telefon: + 40 0256 
491874, fax +40 256 492094, e-mail: cdloga@loga.ro, cod fiscal 2487752. 

2. Procedura de atribuire aplicată în urma evaluării documentelor este de cumpărare 
directă din SEAP, catalogul de produse. 

3. Locul de execuţie al furnizarii: COLEGIUL NAŢIONAL « CONSTANTIN DIACONOVICI 
LOGA», localitatea Timişoara, strada C.D. LOGA nr. 37, judet Timiş, cod poştal 300020. 

4. Obiectul fişei de date: Camere documente CPV.32333200-8 (Rev.2) 

5. Durata contractului este de 10 zile de la data semnării acestuia de către ambele părţi. 

6. Valoarea maximă estimată a achiziţiei este de 20.000,00 lei, cu TVA inclus. Orice 
ofertă prezentată peste valoarea estimată va fi declarată neconformă. 

7. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative - nu se accepta oferte alternative. 

8. a) Termenul limită de transmitere a ofertelor: 30.10.2020 ora 14.00. 
b) Adresa la care se transmit ofertele, scanate într-un singur document tip PDF: 

COLEGIUL NAŢIONAL« CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA», localitatea Timişoara, strada 
C.D. LOGA nr. 37, judet Timiş, cod poştal 300020, e-mail: cdloga@loga.ro. 

c) Limba în care trebuie redactată oferta: limba română. 

9. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să-şi menţină oferta valabilă -15 zile de la 
data limită de depunere a ofertei. 

10. Documentele minimale solicitate în vederea ofertării sunt: 

A) Copie CUI 
8) Completare formulare de eligibilitate propuse de autoritatea contractantă 
C) Prezentare fişe tehnice echipamente ofertate 
D) Model de contract asumat (se va semna şi ştampila contractul propus de către 
autoritatea contractantă) 
E) Experienţa similară- se vor prezenta copii <lupa procesele verbale de recepţie (sau 
contracte furnizare, procese verbale de punere în funcţiune, facturi, sau alte documente 
care să ateste experienţa similară a ofertantului) privind furnizarea de produse similare în 
ultimii 3 ani în valoare totală de 20.000 lei, cu TVA inclus. 



COLEGIUL NAŢIONAL 
" CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" 

Bd C.D. Loga, Nr. 37. 300020.limlşoara, lim;ş 
Tet-Fnx: 0256 49 1873, 0256 492094 

CUI: 2487752.eniail: cdloga@loga.ro, web: www.cdloga.ro 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI 

CERCETĂRII 

F) Oferta financiară se va prezenta conform modelului de formular propus, la care se va 
adauga Anexa 1 care sa conţină preţul unitar pentru produsele ofertate. Preţurile vor fi 
exprimate în lei, cu TVA inclus. 

Toate aceste documente se vor scana într-un singur document PDF şi se vor trimite până la 
data limită de depunere a ofertei, pe adresa de e-mail a autorităţii contractante, 
cdloga@loga.ro. 

11. Criteriul de atribuire a contractului- preţul cel mai scazut. 

12. Achiziţia finală se va face din catalogul de servicii din SEAP, ofertantul urmând să-şi 
posteze oferta până la data limită de depunere a ofertei şi în SEAP, pentru ca achiziţia 
finală în urma desemnării ofertantului câştigător să se realizeze prin mijloace electronice. 

13. Termenul de evaluare minim estimat este data de 05.11.2020. Achiziţia finală se va 
realiza prin iniţierea unei cumpărări directe în SEAP a ofertei câştigătoare. 

14. Plata pentru produsele furnizate se va face de autoritatea contractantă prin OP, în 
maxim 30 de zile de la recepţia produselor şi punerea acestora în funcţiune, conform 
procesului verbal de receptie. 

Reprezentant legal, 

Director, 
Tihomir Mili 


