REGIA NAłIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

AdministraŃia Parcului Natural MunŃii Maramureşului
435700 Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20
Telefon: +40-262-352.216, Fax: +40-262-352.217
e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro; www.muntiimaramuresului.ro
Nr. 1309 / 01.08.2013
InvitaŃie de participare
Ref: achiziŃie produse – seturi de uniforme pentru rangeri
pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders
Autoritatea Contractantă, R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAłIAPARCULUI NATURAL MUNłII
MARAMUREŞULUI, cu sediul în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş, telefon: +40-262-352.216,
fax: +40-262-352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro, invită furnizorul
______________________________________________________________________________, să depună ofertă conform
cerinŃelor din caietul de sarcini anexat, în vederea atribuirii, prin achiziŃie directă, a contractului de furnizare produse –
seturi de uniforme pentru rangeri pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders, Cod CPV: 181430003 Echipamente de protecŃie, 18200000-1 Îmbrăcăminte de exterior, 18220000-7 Îmbrăcăminte de protecŃie împotriva
intemperiilor, 18230000-0 Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior, 18800000-7 Articole de încălŃăminte.
•

•
•

Valoarea estimată:
14 seturi de uniforme pentru rangeri (9 bărbaŃi şi 5 femei), care includ fiecare următoarele:
o 1pereche de incălŃăminte trekking rezistentă la apă (waterproof) / 1 pair of trekking shoes (waterproof) = 130
Euro fără TVA
o 1 pereche de bocanci hiking rezistenŃi la apă (waterproof) / 1 pair of hiking boots (waterproof) = 200 Euro fără
TVA
o 2 perechi de pantaloni silenŃioşi la deplasarea în pădure (silent) / 2 pairs of regular pants (silent) = 150 Euro
fără TVA
o 1 pereche de pantaloni rezistenŃi la apă (waterproof) /1 pair of waterproof pants = 150 Euro fără TVA
o 2 cămăşi cu mânecă scurtă / 2 shirts with short sleeves = 100 Euro fără TVA
o 1 cămaşă cu mâneca lungă / 1 shirts with long sleeves = 100 Euro fără TVA
o 1 geacă / jachetă de iarnă rezistentă la apă (waterproof) cu vestă detaşabilă inclusă (fleece layer) / 1 winter
waterproof jacket including fleece layer = 350 Euro fără TVA
o 1 pereche de mănuşi / 1pair of gloves = 80 Euro fără TVA
o 1 pereche de ochelari de soare / 1 pair of sunglasses = 100 Euro fără TVA
Valoare totală 19,040.00 Euro fără TVA
Plătibil către furnizor în RON, altă moneda decât Euro, folosind cursul InforEuro lunar din perioada de facturare. Cursul
InforEuro pentru fiecare lună poate fi vizualizat la adresa (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro)
Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Durata de furnizare / Perioada în care produsele trebuie livrate: maxim 1 lună, durată încadrată în intervalul
August 2013 - Ianuarie 2014
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 19.08.2013, ora 16:00
•

09.08.2013, ora 14:00

CondiŃii de ofertare:
Se vor evidenŃia nr. de unităŃi, preŃ unitar EURO fără TVA, total EURO fără TVA, valoare TVA, total EURO inclusiv
TVA
Adresa pentru depunerea ofertelor: Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş

Documente anexate : caietul de sarcini, modelul de contract, respectiv DeclaraŃie de Conformitate - CondiŃii de
ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele
Contabil Şef
Director parc
Alin Sebastian Birda
biol. Cătălina Bogdan
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