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SOLICITARE DE OFERTĂ 

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI  

 

1.AUTORITATE CONTRACTANTĂ: FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREȘ   

2. SEDIUL: loc.Tîrgu Mureș, jud.Mureș, str.George Enescu, nr.2, cod poștal 540052 

3.SURSA DE FINANȚARE: buget propriu 

4.INFORMAȚII ACHIZIȚIE: Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, în calitate de autoritate 

contractantă, doreşte să achiziţioneze piese și accesorii pentru instrumente 

muzicale, prin aplicarea procedurii-achiziție directă, conform pragului valoric 

prevăzut la art. 7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și art.43 din 

H.G.R. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.  

Valoarea estimată pentru achiziția produselor este de 2.000,00 lei fără TVA. 

Codul de clasificare CPV: 37320000-7 Piese și accesorii pentru instrumente muzicale 

(Rev.2). 

5.Modalitatea de atribuire: achiziție directă, prin  mijloace electronice (catalog 

SEAP).  

Achiziția se va finaliza prin încheierea contractului de achiziție publică cu ofertantul 

care a prezentat oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut și care a publicat oferta în 

catalogul electronic de produse din SEAP. 

6.Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, exprimat în lei, fără TVA, în condiţiile 

în care oferta  respectă specificaţiile tehnice ale autorităţii contractante. 

7.Perioada de valabilitate a ofertelor: 15 zile de la data limită pentru depunerea 

ofertelor. 

8. Data limită și modalitatea de transmitere a ofertelor: până la data de 24.04.2018, 

ora 12oo, în S.E.A.P. 

Ofertele primite după data și ora limită menționată, nu se vor lua în considerare, fiind 

respinse ca inacceptabile. 

9.Termenul de livrare și perioada de garanție vor fi specificate la ofertare. 

10.Modalități de plată: prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de la data emiterii 

facturii. Factura se va emite numai după livrarea produselor și se va transmite la 

sediul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 
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Anexăm la prezenta Caietul de sarcini. 

 

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulțumim. 

 

Cu respect, 

 

 

MANAGER                   DIRECTOR ADJUNCT 

Vasile Cazan                        Cristina Covaciu  
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CAIET DE SARCINI 

 

I.OBIECTUL ACHIZIŢIEI: Achiziţia de produse și anume piese și accesorii pentru instrumente 

muzicale- harpa. 

II. CERINȚE MINIME SOLICITATE: 

 SPECIFICAȚII TEHNICE: 

1.Denumirea pieselor și accesoriilor pentru instrumente muzicale, caracteristicile tehnice, 

precum și cantitățile solicitate sunt următoarele:  

 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea 
produselor 

 
Caracteristici tehnice (model/tip) 

Unit. 
de 

măsură 

Canti- 
tate 

Codul de 
clasificare CPV 

1 Corzi de harpa metal  Model Bow Brandt octava 5    SOL Buc. 1  
 

37320000-7 
 Piese și accesorii 

pentru 
instrumente 

muzicale (Rev.2) 

2 Corzi de harpa metal Model Bow Brandt octava 5    FA Buc. 1 

3 Corzi de harpa nylon Model Bow Brandt  
Octava 1,2,3,4,5 integral 

set 1  

4 Corzi de harpa 
natural gut 

Model Bow Brandt  
Octava 5 integral 

buc 1 octava/ 
7 corzi 

 

2.Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor descrise conduce la 

descalificarea ofertantului.   

3.Se vor oferta produse de calitate superioară, noi, nerecondiționate, nefolosite. 

 CERINȚE PRIVIND LIVRAREA PRODUSULUI: 

1.Transportul la locația beneficiarului va fi suportat de furnizor, pe cheltuiala sa.  

2.Termenul de livrare este de maxim 30 zile de la atribuirea contractului și va fi specificat la 

ofertare. 

3.Recepția produsului: 

Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se va efectua de către achizitor, la sediul 

acesteia, în prezenţa Furnizorului. La activitatea de recepţie se va proceda la întocmirea 

documentelor de recepţie, semnate de părţile contractante.  

 

Intocmit: Cristina Covaciu- director adjunct 

Verificat: Nagy Emese- artist instrumentist  partida harpă 


