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INVITAȚIE PARTICIPARE 

- Achiziție directă materiale consumabile - 

 

 

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, având sediul în București, str 

Episcopul Timus, nr 37, Sector 1, cod postal 011622 vă invită să participaţi la procedura de atribuire a 

contractului de furnizare materiale consumabile. 

  

1. Obiectul contractului: furnizare materiale activitati (LOT 1) furnizare papetărie (LOT 2) și furnizare 

produse de igienă (LOT 3) în cadrul proiectului POCU/74/6/18/106583, cod SMIS 106583 conform 

legislației în vigoare. 

2. Sursa de finanţare: Proiect POCU/74/6/18/106583, cod SMIS 106583. 

3. Coduri CPV: LOT 1 - 39162110-9 Rechizite scolare; LOT 2 - 30192700-8 Papetarie; LOT 3 - 

33711900-6 Sapun; 33760000-5 Hârtie igienica, batiste, servete din hârtie pentru mâini si servete de 

masa 

4. Valoarea totală estimată este de: 10,618.75 lei (fără TVA): LOT 1 – 341,81 lei, fără TVA; LOT 2 

– 4.646,56 lei, fără TVA; LOT 3 – 5.630,38 lei, fără TVA 

5. Tip procedură: achiziție directă 

6. Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut al ofertei/lot. 

7. TERMEN LIMITĂ DE PRIMIRE A OFERTELOR: 13.08.2018 (inclusiv). 

8. Se va transmite nota de comanda/lot. Plata se va efectua în lei, în termen de maxim 30 zile de la data 

livrării produselor și a facturii, precum și a semnării procesului-verbal de recepție, de ambele părți fără 

obiecțiuni. 

  

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI: 

 

9. Preţul ofertei este în LEI, fără TVA și va include toate costurile privind furnizarea produselor. 

10. Preţul ofertei este ferm și nu se poate modifica pe toată durata de valabilitate a ofertei. În cazul în 

care 2 sau mai multe oferte au același preț și se situează pe primul loc, ofertanților respectivi li se va 

solicita o noua propunere financiară. În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă 

propunere financiară are prețul cel mai scăzut. 

11. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

12. Un ofertant poate depune ofertă pentru unul, doua sau toate loturile. 
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13. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele solicitate /lot. 

14. NU se acceptă oferte alternative. 

15. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile. 

16. Calificarea ofertantului: Oferta trebuie să fie însoţită de: 

a) Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile de conflict de interese, conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului României nr. 66/2011 – FORMULAR 1 

b) Propunere financiară – FORMULAR 2 

c) Propunere tehnică – FORMULAR 2 - Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnica în functie de 

solicitarile din caietul de sarcini separat pentru fiecare lot in parte. Oferta tehnică trebuie 

întocmită astfel încât procesul de evaluare a informațiilor din propunerea tehnică să permită 

identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini. 

Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorului pentru 

toate produsele incluse în ofertă. 

17. Condiții de participare: Ofertantii au obligatia de a prezenta propunerea financiara și 

propunerea tehnică separat pentru fiecare lot in parte. Toate documentele ofertei vor fi 

completate, ștampilate și semnate (inclusiv nume in clar) de către reprezentantul legal 

Documentele scanate vor fi trimise pe adresa de e-mail: office@fundatiadanvoiculescu.ro 

Documentele trebuie prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc după 

aplicarea criteriului de atribuire până la data încheierii contractului de furnizare. 

18. Perioada de garanție a produselor: conform caietului de sarcini și a legislației in vigoare. 

19. Link-ul, unde se poate accesa documentația de atribuire este 

http://www.fundatiadanvoiculescu.ro 

 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 031.425.58.84 sau e-mail 

office@fundatiadanvoiculescu.ro. 

 

 

Director general  

Cristea Trisi Nicoleta  

Manager proiect  
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CAIET DE SARCINI 

INTRODUCERE 

 

FUNDAȚIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI, în calitate 

de Beneficiar, implementează proiectul „Școala, prietenul tău de azi și de mâine” cod SMIS 

106583, Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa 

prioritară 1: Educație și competențe, Componentă 1 - Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”, 

Cod Apel : POCU/74/6/18. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin 

implementarea de acțiuni integrate la nivelul copilului, familiei și cadrelor didactice menite să 

înlăture/diminueze obstacolele întâmpinate pe parcursul traseului educațional. Acțiunile vizate se vor 

adresa unui număr de 312 copii și 65 de cadre didactice din regiunea București Ilfov. Acțiunile se 

adresează copiilor care frecventează învățământul preșcolar, primar/gimnazial, dar și părinților 

acestora, abordând subiecte diverse, de la asistența pt recuperarea decalajelor de învățare până la 

consiliere psihologică și promovarea nonviolenței și fiind personalizate pe baza analizei de nevoi, dar 

și pe baza recomandărilor unui consilier educațional.  

 

DATE GENERALE 

Denumirea proiectului: „Școala, prietenul tău de azi și de mâine”, cod SMIS 106583 

Beneficiar: FUNDAȚIA DAN VOICULESCU PENTRU DEZVOLTAREA ROMÂNIEI 

Adresa: str Episcopul Timus, nr 37, Sector 1, Bucuresti 

Contact: Tel: 031.425.58.84 

Email: office@fundatiadanvoiculescu.ro 

  

OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Îl constituie furnizarea de materiale consumabile în conformitate cu cererea de finanţare care 

constituie anexă la contractul de finanţare  nr. POCU/74/6/18/106583. 
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Valoarea estimată totală este de 10,618.75 lei (fără TVA).  

 

Codurile CPV corespondente acestei achiziții sunt LOT 1 - 39162110-9 Rechizite scolare; LOT 2 

- 30192700-8 Papetarie; LOT 3 - 33711900-6 Sapun; 33760000-5 Hârtie igienica, batiste, servete din 

hârtie pentru mâini si servete de masa. 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului și 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic 

propunerea tehnică și cea financiară.  

Caietul de sarcini conţine in mod obligatoriu, specificaţii tehnice si totodată indicaţii 

privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii operatori economici să 

elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile beneficiarului. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. 

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi 

luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel 

calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici 

tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă. 

În caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale publicate de producătorul produsului (valabile la 

data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează 

asupra detaliilor tehnice ale ofertei.  

Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorului pentru 

toate produsele incluse în ofertă. 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o 

marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt mentionate 

doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau 

eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi 

considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ». 
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LOT 1 - Rechizite scolare 

     

       

Nr crt Denumire produs Specificatii tehnice UM Cantitate 

Pret 

unitar 

estimat, 

lei, fara 

TVA 

Pret total 

estimat, 

lei, fara 

TVA 

1 Set pensule desen 

Set 12 pensule desen, Setul 

contine: 8 pensule cu varf 

rotund (par capra) si 4 pensule 

cu varf drept (par porc). 

Diverse marimi set 5 13.33 66.65 

2 

Palete de plastic ptr 

pictura Palete de plastic ptr pictura buc 10 3.75 37.5 

3 Minge fotbal 

Minge fotbal de calitate, 

rezistenta, potrivita pentru 

toate anotimpurile. Realizata 

din material sintetic, marimea 

5. Potrivita atat pentru 

antrenamente cat si pentru joc 

recreational. buc 6 24.17 145.02 

4 Gouache -tempera 

Gouache-tempera, Mod 

ambalare: bidon 1000 ml, 1 

bidon/culoare (negru, alb, rosu, 

galben, albastru, verde, maro, 

mov) bidon 8 11.58 92.64 

TOTAL Lei, fara TVA 341.81 

TVA 64.94 

TOTAL Lei, cu TVA 406.75 

       LOT 2 - PAPETARIE 

     

Nr crt Denumire produs Specificatii tehnice UM Cantitate 

Pret 

unitar 

estimat, 

lei, fara 

TVA 

Pret total 

estimat, 

lei, fara 

TVA 
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1 Bloc desen A4  

Bloc desen A4; min 170 g/mp; 

min 15 file, culoare alb buc 90 2.92 262.80 

2 Hartie copiator 

Hartie copiator A4, 80g/mp, 

210x297 mm, calitate 

superioara, compatibilitate: 

imprimante laser si copiatoare; 

culoare alb; Ambalare: 500 

coli/top top 60 11.49 689.40 

3 

Dosar plastic cu 

sina si perforatii 

Dosar plastic cu sina si 

perforatii; confectionat din 

polipropilena (PP), prevazut cu 

alonja în  interior pentru 

indosarierea documentelor; 

perforații exterioare pentru 

arhivare în bibliorafturi; culori: 

rosu, albastru, verde buc 500 0.47 235.00 

4 

Folie protectie 

documente A4 

Folie protectie documente A4; 

100 buc/Set;  mape plastic (file 

protectie); Format A4;  

Transparente cu perforatii, pt. 

indosariere, Min. 40 microni, 

Deschidere în  partea de sus set 9 5.94 53.46 

5 Biblioraft 

Biblioraft A4 plastifiat, color 

latime min 75 mm, mecanism 

metalic nichelat pentru 

prinderea documentelor; 

culori: rosu, albastru, verde buc 40 4.50 180.00 

6 

Separatoare 

bibliorafturi 

Confectionate din carton 

colorat in masa. Utile pentru 

organizarea si arhivarea 

documentelor in bibliorafturi. 

Gramaj carton: 160 g/mp. 

Dimensiuni: 105 x 240 mm. 

Unitate de vanzare: 100 

bucati/top set 19 6.00 114.00 
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7 

Hartie glasata 

autoadeziva 

bloc hartie glasata lucioasa 

autoadeziva de 80 g/mp; 

format: A4; mod de ambalare: 

12 coli divers colorate set 130 7.99 1,038.70 

8 Hartie glasata mata 

bloc hartie glasata mata de 60 

g/mp; format: A4; mod de 

ambalare: 12 coli divers 

colorate set 260 2.19 569.40 

9 Hartie buretata 

hartie buretata, mod de 

ambalare: 10 coli; diverse 

culori set 39 5.80 226.20 

10 Creioane colorate 

Creioane colorate 36 culori/set; 

calitate superioara; corp lemn; 

rezistente la rupere set 20 20.63 412.60 

11 

Creion cu mina 

grafit HB si radiera 

Creion cu mina grafit HB si 

radiera, de calitate, rezistent buc 500 0.41 205.00 

12 Pix cu gel albastru Pix cu gel albastru, varf 0.5 buc 250 1.32 330.00 

13 Pix cu gel negru Pix cu gel negru, varf 0.5 buc 250 1.32 330.00 

TOTAL Lei, fara TVA 4,646.56 

TVA 882.85 

TOTAL Lei, cu TVA 5,529.41 

       LOT 3 - PRODUSE IGIENA 

     

Nr crt Denumire produs Specificatii tehnice UM Cantitate 

Pret 

unitar 

estimat, 

lei, fara 

TVA 

Pret total 

estimat, 

lei, fara 

TVA 

1 Sapun lichid  

Sapun lichid, calitate 

superioara; indeparteaza usor 

murdaria; Ideal pentru 

utilizarea zilnica; 

Potrivit pentru toate tipurile de 

piele; 

Previne iritarea pielii si lasa 

mainile curate; Mod ambalare: 

bidon 5 litri bidon 46.00 15.00 690.00 
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2 Hartie igienica 

Hartie igienica: alba, fina. Este 

fabricata 100% din celuloza, 

pretaiata; min 16 g/mp/strat; 

Lungime: min 18 m; 

Dimensiune foaie hartie: min 

9x12 cm; Numar straturi de 

hartie: min 2 straturi rezistente; 

Nr foi: min 150/rola; Mod 

ambalare: min 8 role/pachet pachet 710.00 5.48 3,890.80 

3 Rola prosop hartie 

Rola prosop hartie; min 2 

straturi, 100% celuloza, hartie 

alba, portionata, ambalata,  

Lungime min 100 m/rola rola 126.00 8.33 1,049.58 

TOTAL Lei, fara TVA 5,630.38 

TVA 1,069.77 

TOTAL Lei, cu TVA 6,700.15 

 

CONDIŢII DE LIVRARE: 

Produsele se vor livra gratuit la sediul beneficiarului – FUNDAȚIA DAN VOICULESCU PENTRU 

DEZVOLTAREA ROMÂNIEI, sediu proiect str Episcopul Timus, nr 37, Sector 1, Bucuresti. 

Produsele vor fi ambalate astfel incât să se evite deteriorarea atât în timpul transportării cât și al 

depozitării. Produsele vor fi transportate de către furnizor în încăperile indicate de către 

reprezentantul achizitorului. Transportul până în aceste încăperi cade în sarcina furnizorului.  

I. Termen de livrare:  max 14 zile de la data transmiterii notei de comanda 

II. Livrarea trebuie să fie însoţită de următoarele documente, după caz: 

a) factură fiscală  

b) certificatul de calitate, conformitate, garanție;  

c) proces verbal de recepţie semnat de Furnizor si Beneficiar, fara obiectii. 

 

RECEPŢIA PRODUSELOR: 

I. Furnizorul va asigura livrarea produselor cu promptitudine și în condiții corespunzătoare, 

livrarea fiind însoțită de certificat de calitate a produselor. Nu se vor accepta la recepție 
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produse al căror ambalaj este deteriorat, care au suferit modificări de formă sau conținut sau 

care prezintă aspect neconform cu inscripționările de pe produs. 

II. Toate produsele vor fi prezentate în ambalaje originale ale producătorului acestora. 

III. Constatarea calității produselor achiziționate se face de responsabilii desemnati de către 

achizitor. 

IV. Calitatea produselor se verifică la livrarea produselor. 

V. Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate şi va fi 

efectuată la sediul Beneficiarului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de 

recepţie semnat de reprezentanţii Furnizorului şi cei ai Beneficiarului. 

VI. Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, Beneficiarul are 

dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului: 

i. să înlocuiască produsul refuzat, în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului; 

ii. să facă toate modificările necesare pentru ca produsele/ serviciile să corespundă 

specificaţiilor tehnice, în 5 zile lucrătoare de la sesizarea achizitorului. 

VII. După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal de recepţie 

finală, cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii Furnizorului şi ai Beneficiarului. 

VIII. Dacă se constată defecte asupra produselor ulterior recepţiei produselor, Furnizorul va înlocui 

în termen de 5 zile lucrătoare aceste produse. 

GARANŢII: 

I. Termenul de garantie acordat produselor este de min 24 de luni de la data receptiei. 

II. Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract sunt noi, 

nefolosite.  

III. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie. 

IV. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de 

a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, la 

adresa de livrare. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele 

defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.  

V. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 

convenită, Beneficiarul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele 
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Furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Beneficiarul le 

poate avea faţă de acesta prin contract. 

VI. In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina 

Furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe in vamă, manoperă pentru 

reparare etc.) 

VII. Termenul de intervenţie pentru remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie va fi de 

maxim 24 de ore de la anunţarea defecţiunii. 

ORGANIZARE SI METODOLOGIE 

Ofertantul va prezenta propunerea sa tehnică în funcție de solicitările din caietul de sarcini separat 

pentru fiecare lot în parte. Propunerea tehnică va fi structurată într-un mod care să permită urmărirea 

facilă a raspunsurilor, punct cu punct, la cerinţele caietului de sarcini, de către comisia de evaluare a 

ofertelor. Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/ 

obligaţiilor prevăzute în Caietul de sarcini. De asemenea, va fi inclusă o descriere detaliată a 

caracteristicilor/performanţelor produselor oferite. 

Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor 

echipamentelor incluse in oferta. 

FACILITĂŢI OFERITE DE FURNIZOR  

Furnizorul va asigura toate resursele umane şi materiale necesare pentru buna execuţie a contractului. 

ALTE CERINȚE 

I. Nu se poate depăși valoarea estimată/lot. Ofertele care depășesc valoarea estimată vor 

fi declarate inacceptabile. 

II. Un ofertant poate depune ofertă pentru unul, două sau toate loturile. Ofertanții care 

participă la mai multe loturi, au obligația de a prezenta propunerea tehnică și 

financiară separat pentru fiecare lot în parte. Toate preţurile produselor vor fi 

exprimate în lei, fără TVA şi sunt ferme pe toată perioada contractului. 

III. Toate cerinţele enunţate în Caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii.  

 

Nerespectarea în totalitate a cerinţelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini va conduce la 

declararea ofertei ca neconformă şi respingerea ofertantului. 
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FORMULARUL 1  

OFERTANT ------------------------------  

(denumirea/ numele)  

 

 

DECLARAȚIE  

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Subsemnatul/a ........................................................., în calitate de ..................................., referitor la procedura 

achiziție directa pentru atribuirea ……… LOT ………. pentru proiectul cod SMIS 106583 cu titlul „Scoala, prietenul 

tău de azi și de mâine”, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta 

prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu 

mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Subsemnatul/a ........................................ declar că voi informa imediat Fundația Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea României dacă vor interveni modificări în prezenta declarație. De asemenea, declar că informațiile 

furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea 

României are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.  

Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi 

finalizarea prezentei proceduri de atribuire sunt: 

Director general / Manager de proiect - Cristea Trisi Nicoleta,  

SC KATALYV BUSINESS GROUP SRL – Bădoiu Mihaela Cătălina 

Expert – Milea Anca 

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  

 

................................................  

(nume și funcție persoana autorizată)  

......................................................  

(semnătură persoana autorizată)  



 
 

ȘCOALA, PRIETENUL TĂU DE AZI ȘI DE MÂINE 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

 

FORMULARUL 2 

OFERTANT .......................................................  

(denumirea/numele)  

 

PROPUNERE FINANCIARĂ LOT …. 

 

Cãtre Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, având sediul în București, str Episcopul 

Timus, nr 37, Sector 1, cod postal 011622;  

 

Domnilor,  

 

Examinând solicitarea Dvs. privind elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul ..................................., 

reprezentant al ofertantului ................................................(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în 

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm ……. LOT ……., 

pentru suma totala de ........................lei (suma in litere si in cifre), , la care se adaugă TVA in valoare de ...................... lei 

(suma in litere si in cifre). 

 

Nr. 

crt 

Denumire produs Cod Produs UM Cantitate Preț unitar 

lei, fără TVA 

Preț Total 

lei, fără TVA 

1       

 TVA  

 Preț total, inclusiv TVA  

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastra este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsele în termen 

de ………………. zile. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ................ şi ea va rămâne obligatorie 

pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.  

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract  

angajant între noi.  

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, 

oferta cu prețul cel mai scăzut sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.  

 

Data completãrii ………/……/............ 

 

Operator economic.......….. ……………………………  

(Denumirea / Numele rep. legal/imputernicit si semnãturã autorizatã) 



 
 

ȘCOALA, PRIETENUL TĂU DE AZI ȘI DE MÂINE 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 

 

 
FORMULARUL 3 

OFERTANT .......................................................  

(denumirea/numele)  

 

PROPUNERE TEHNICĂ LOT …. 

 

Cãtre Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, având sediul în București, str Episcopul 

Timus, nr 37, Sector 1, cod postal 011622;  

 

(Detaliati specificatiile tehnice ale e propuse astfel incat sa fie in concordanta cu cele solicitate prin caietul de 

sarcini) 

Modul de prezentare a criteriilor solicitate 

Criterii solicitate in Caietul de 

Sarcini 

Criterii oferite de Furnizor Cod produs Denumire 

producator 

    

    

Alte cerinte: 

Termen garantie, Termen 

livrare, etc 

 

 

 

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]     

 

Operator economic,…....……………………….. 

 

(nume, semnatura autorizata si stampila) 

 
 
 

 


