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                                                                          Nr.1646/ 03.10.2018 

                                                              Dosar IIB/9 

     

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, conform cerințelor 

caietului de sarcini anexat prezentei, 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.  

Codul de clasificare CPV: 37320000-7 Piese și accesorii pentru instrumente muzicale (Rev.2). 

5.Modalitatea de atribuire: achiziție directă. 

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. Condiții achiziție: 

7.1.Prețul ofertei va fi ferm, neajustabil și valabil pe toată perioada de derulare a comenzii. 

7.2.Termenul de livrare al produselor: maxim 30 zile de la data transmiterii comenzii ferme către 

furnizor. 

7.3.Produsele se vor livra pe bază de factură și proces verbal de predare-primire și vor fi însoțite 

de certificate de calitate sau declarații de conformitate, după caz. 

7.4. Produsele se livrează în ambalaje sigilate, nedeteriorate și inscripționate corespunzător. 

7.5.Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate în caietul de sarcini va fi returnat 

furnizorului. 

7.6.După evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă va anunța doar operatorul economic cu 

oferta financiară cu prețul cel mai scăzut pe întreaga cantitate de produse și care îndeplinește 

cerințele tehnice solicitate, prin transmiterea comenzii ferme de livrare a produselor, urmând a 

se definitiva cumpărarea directă. 

8.Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 
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9. Data limită și modalitatea de transmitere a ofertelor: până la data de 10.10.2018, ora 15oo, 

prin poştă, fax, poştă electronică (la adresa de e-mail: c.covaciu@filarmonicams.ro) sau depunere 

la sediul instituţiei. 

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

inacceptabile. 

10.Modalități de plată: plata către furnizor se va face după livrarea și recepția produselor, prin 

ordin de plată din contul Filarmonicii de Stat, deschis la Trezoreria mun.Tîrgu Mureș, în termen de 

maxim 20 zile de la primirea facturii fiscale, în original, la sediul achizitorului, în conturi deschise 

la Trezorerie, sau de la data recepției bunurilor dacă data primirii facturii este anterioară recepției 

acestora. Plata se va efectua conform prețului ofertat de operatorul economic. 

 

 

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 

II. CERINȚE MINIME SOLICITATE: 

 SPECIFICAȚII TEHNICE: 

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

și cantitățile solicitate sunt următoarele:  

 

Lot 1: Accesorii pentru instrumente muzicale cu coarde 

Nr. 
crt. 

Denumirea pieselor   
și accesoriilor  

pentru instrumente 
muzicale 

Modelul (tipul)/ caracteristicile tehnice    
ale  pieselor și accesoriilor  pentru 

instrumente muzicale 

Unit. de 
măsură 

Canti- 
tate 

Codul de 
clasificare 

CPV 

1.  Coarda vioara Pirastro Evah Pirazzi G (Sol) 
 

buc 5  
 
 
 
 
 
 
 
37320000-7 
 Piese și 
accesorii 
pentru 
instrumente 
muzicale  
(Rev.2) 

2.  Coarda vioara Pirastro Evah PirazziD(Re) buc 5 

3.  Coarda vioara Pirastro Chromcore A (La) buc 16 

4.  Coarda vioara Evah Pirazzi- coarda MI buc 11 

5.  Coarda vioara Evah Pirazzi- coarda LA buc 9 

6.  Coarda vioara MI nr.1 Pirastro  buc 2 

7.  Coarda vioara Pirastro Evah Pirazzi Gold set 1 

8.  Coarda vioara 
Pirastro Chromcore 

set 1 

9.  Coarda vioara LA Pirastro Obligato buc 2 

10.  Coarda viola Evah Pirazzi           coarda RE buc 5 

11.  Coarda viola Evah Pirazzi           coarda SOL buc 9 

12.  Coarda viola Evah Pirazzi           coarda DO buc 2 

13.  Coarda viola Corzi Kaplan Solutions coarda LA buc 3 

14.  Coarda violoncel Evah Pirazzi- coarda LA buc 1 

15.  Coarda violoncel Evah Pirazzi- coarda RE buc 1 

16.  Coarda violoncel Larsen Medium Soloist-                  
coarda LA 

buc 8 

17.  Coarda violoncel Larsen Medium Soloist- coarda                   
RE 

buc 8 

18.  Coarda contrabas Thomastik Belcanto double bass 3/4 set 2 

19.  Sacaz contrabas Sacaz Pops’ BASS ROSIN buc 5 

20.  Umidificator 
contrabas 

Dampit Humidifier Bass buc 2 

21.  Solutie curatare 
contrabas 

Bellacura Spezailpreparat buc 2 
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Lot: 2 - Accesorii pentru instrumente muzicale de suflat din alamă 
 

 
CORN 

22. Ulei pentru 
instrumente de 
alama cu valve 
(corn) 

Hetman Nr.11 
Rotor Oil  

   buc 4 37320000-7 
 Piese și 
accesorii 
pentru 
instrumente 
muzicale  
(Rev.2) 

23. Lavete de curatat 
instrumente 
lacuite 

Thomann Polishing Cloth 
For Lacquered Instruments 

   buc     4 

24 Vaselină pentru 
părțile culisante 
ale instrumentului 

Vincent Bach-Tuning Slide Grease    buc     4 

 
TROMBON 

25 Spray La Tromba  Laquer polish buc 2 37320000-7 
 Piese și 
accesorii 
pentru 
instrumente 
muzicale  
(Rev.2) 

26 Unguent Yamaha trombone slide lubricant buc 12 

27 Unguent Selmer tuning slide and cork grease buc 1 

28 Laveta Thomann silver cloth buc 2 

29 Ulei Edwards premium rotor oil buc 4 

30 Ulei Hetman light rotor oil lubricant buc 1 

31 Ulei Al Class Fast valve slide & key oil buc 1 

32 Laveta Thomann polishing cloth buc 2 

Lot: 3 – Accesorii, ancii și lemne pentru instrumente muzicale de suflat din lemn 
 
 
CLARINET 

33 Ancii clarinet Vandoren V 21 3,5+ cutie 2 37320000-7 
 Piese și 
accesorii 
pentru 
instrumente 
muzicale  

(Rev.2) 

37320000-7 

34 Ancii clarinet 
plastic 

Legere Signature series European cut 
3,5 

bucata 1 

35 Ancii clarinet bas Legere Signature 2,75 bucata 1 

36 Ancii clarinet Peter Luthner  Nr.4. cutie 4 

 
OBOI 

37 Lemne fasonate pt 
corn englez 
Marigaux 
 

Marigaux reference code SEH 130-M, 
Opening 13,  medium 

buc 30 37320000-7 
 Piese și 
accesorii 
pentru 
instrumente 
muzicale  
(Rev.2) 
 

38 Lemne fasonate pt 
oboi Rigotti 
 

Item#:f12-01007-01 
Shaperform(fason) H99 
thickness(grosime)58-59 diameter 
10.5-11.0 
 
 

buc 100 
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FAGOT 

39 Ancii fagot manufactura buc 40 37320000-7 
 Piese și 
accesorii 
pentru 
instrumente 
muzicale  
(Rev.2) 

 

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 PRODUSELOR: 

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

2.Termenul de livrare este de maxim 30 zile de la data transmiterii comenzii ferme către furnizor 

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:  

 Barabas Boroka- șef partida viola 

 Docolin Dănuţ-Ioan- șef partida fagot 

 Fabian Andras- șef partida trombon/ tubă 

 Ferencz Janos- șef partida oboi 

 Fulop Alajos- șef partida vioara II 

 Kelemen Szilard- șef partida corn 

 Kacso Blanka- șef partida vioara I 

 Kasleder Judith- șef partida violoncel 

 Kelemen Antal- șef partida clarinet 

 Kostyak Marton-Akos- șef partida contrabas 

 Badi Miklos- șef partida percuție 

 Molnar Tibor- solist instrumentist cvartet 

 Oprea Roxana- concertmaestru 

 Peter Bela- concertmaestru 

 

 

 


