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                    Nr. 2153 / 31.10.2017 

Dosar II B/9 

  

    APROB 
MANAGER 

Vasile Cazan 
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, 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, servicii de determinări microbiologice la locurile de muncă din cadrul 
instituției, respectiv Compartimentele Contabilitate-Resurse Umane, Juridic, Organizare 
concerte- relații publice, tehnic de scenă și de deservire. 
Precizăm ca activitatea instituției se desfășoară într-un singur schimb a 8 ore/5 zile/săptămână.  
Valoarea estimată pentru achiziția serviciilor este: 

- 30,00 lei fără TVA / proba suprafete 
- 25,00 lei fără TVA / proba aeromicroflora 
- 30,00 lei fără TVA / proba maini personal 

Cod CPV: 85140000-2 Diverse servicii de sănătate (Rev.2).  
Cerințe: Serviciile vor fi prestate de către laboratoare sau unități abilitate de către Ministerul 
Sănătăţii, conform prevederilor legale în vigoare.Ofertanţii vor prezenta certificatul de abilitare 
valabil cel puțin pentru perioada derulării serviciului, emis de către Ministerul Sănătăţii. 
 
5.Modalitatea de atribuire: achiziție directă, prin  mijloace electronice (catalog 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: 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 
8.Data limită și adresa la care se transmit ofertele: până la data de 16.11.2017, 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.Propunerea financiară va conține prețul total perceput pentru prestarea serviciilor, exprimat în 
lei, fără TVA. 
10.Termen de prestare a serviciilor: la comandă scrisă. 
 
 
Cu respect, 
MANAGER                                 DIRECTOR ADJUNCT 
Vasile Cazan                                      Cristina Covaciu  


