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    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 1 buc. trompeta marca Gerd Dowids model BZ Series GL 72 Bb, cu 

clapa ajutătoare pentru registrul acut, lăcuită, cu cutie dublă model Premier, muștiuc model 

Breslmaier G3 divizabil, accesorii, 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 produsului este de 17.647,06 lei fără TVA. 

Codul de clasificare CPV: 37312100-9- Trompete (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: 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 

8. Data limită și modalitatea de transmitere a ofertelor: până la data de 17.05.2017, 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.Termenul de livrare și perioada de garanție vor fi specificate la ofertare. 

10.Modalități de plată: prin ordin de plată, în termen de 20 de zile de la data emiterii facturii, cu 

specificația că se va plăti numai în perioada 24-30 a lunii. Factura se va emite numai după livrarea 

produsului și se va transmite la sediul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 

Anexăm la prezenta Caietul de sarcini. 

Cu respect, 

MANAGER                                              DIRECTOR ADJUNCT 

Vasile Cazan                                        Cristina Covaciu  
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APROB 
MANAGER 

Vasile Cazan 
 

CAIET DE SARCINI 

 

I.OBIECTUL ACHIZIŢIEI: Achiziţia de produse și anume:  

1 bucată trompeta marca Gerd Dowids model BZ Series GL 72 Bb, cu clapa ajutătoare 

pentru registrul acut, lăcuită 

Accesorii incluse: cutie dublă model Premier, muștiuc model Breslmaier G3 

divizabil, accesorii  

 

MENȚIUNE: 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, în calitate de autoritate contractantă, dorește să 

achiziționeze piese pentru instrumente muzicale profesionale, destinate unei orchestre de 

talie internațională, motiv pentru care, din considerente artistice, își rezervă dreptul de a 

solicita anumite modele sau echivalentul acestora. Astfel, se urmărește limitarea riscului de a 

achiziționa piese pentru instrumente muzicale destinate elevilor și studenților, care sunt 

modeste din punct de vedere al calității sunetului și al caracteristicilor tehnice.  

II. CERINȚE MINIME SOLICITATE: 

 SPECIFICAȚII TEHNICE: 

1.Descriere produs: 

trompeta marca Gerd Dowids model BZ Series GL 72 Bb, cu clapa ajutătoare pentru 

registrul acut, lăcuită 

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

descalificarea ofertantului.   

3.Se va oferta un produs de calitate superioară, nou, nerecondiționat, nefolosit. 

 CERINȚE PRIVIND LIVRAREA PRODUSULUI: 

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

2.Termen de livrare: luna iulie 2017, dar nu mai târziu de 01.09.2017 și va fi specificat la 

ofertare. 

3.Recepția produsului: 

Recepţia cantitativă şi calitativă a produsului 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.  
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 GARANŢIA PRODUSULUI 

1.Perioada de garanție acordată produsului de către furnizor este de cel puțin 24 luni de 

la data recepției calitative a produsului, la sediul achizitorului.  

2.Furnizorul va asigura garanţia produsului contra oricărui defect de material sau de fabricaţie 

conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini. Orice defect reclamat în perioada de 

garanţie, va fi înlăturat de către Furnizor în termen de cel mult 30 zile de la data când acesta 

a fost înştiinţat în scris de către Autoritatea contractantă, dacă părţile nu convin altfel. Toate 

costurile aferente sunt în sarcina Furnizorului. Garanţia produselor înlocuite de către Furnizor 

se extinde cu perioada trecută de la data înştiinţării acestuia asupra defecţiunii şi până la data 

când produsele au revenit în stare de bună funcţionare, în posesia Autorităţii contractante.  

 

Intocmit: Cristina Covaciu- director adjunct 

Verificat: Chitimia Ciprian- șef partida trompeta- Compartimentul Orchestra simfonică 


