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Nr.1995/09.12.2020                                
Dosar IV.12  

     
      

SOLICITARE DE OFERTĂ 
ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI  

 
1.Autoritate contractantă: FILARMONICA DE STAT TÎRGU MUREȘ   

2. Sediul: loc.Tîrgu Mureș, jud.Mureș, Piața Victoriei, nr.1, cod poștal 540026 

3.Sursa de finanțare: buget propriu 

4.Informații achiziție: Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, în calitate de autoritate 
contractantă, doreşte să achiziţioneze servicii de acordare a instrumentelor muzicale 
(pian, pianină, clavecin), 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, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art.43 alin.(3)  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, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Cod CPV: 50860000-1 Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale 
(Rev.2).  

Durata de prestare a serviciilor: 01.01.2021- 31.12.2021. 

Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerințelor Caietului de sarcini, anexat. 

5.Tip contract: servicii 

6.Modalitatea de atribuire: achiziție directă 

7.Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, exprimat în lei, fără TVA, în condiţiile în 
care oferta respectă specificaţiile tehnice ale autorităţii contractante. 

8.Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor. 

9. Condiții achiziție: 

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

9.2.După evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă va anunța doar operatorul economic 
cu oferta financiară cu prețul cel mai scăzut și care îndeplinește cerințele tehnice 
solicitate, prin transmiterea comenzii ferme de executare a serviciilor, urmând a se 
definitiva cumpărarea directă. 

9.3.Contractul va fi semnat după aprobarea bugetului instituției pentru anul 2021. 
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10. Data limită și modalitatea de transmitere a ofertelor: până la data de 16.12.2020, ora 
10oo, prin poştă, fax, în catalogul electronic din SICAP, 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. 

11.Modalități de plată: prin ordin de plată, în termen de 10 zile de la data emiterii 
facturii. Factura se va emite numai după prestarea serviciilor și se va transmite la sediul 
Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 

12. Ofertantul va trebui să depună, odată cu oferta financiară, Certificatul unic de 
înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (în copie conformă cu 
originalul). 

 

 

MANAGER INTERIMAR                        

Cristina Covaciu  
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     APROB 
MANAGER INTERIMAR 

Cristina Covaciu 
 

CAIET DE SARCINI 

 

I.OBIECTUL ACHIZIŢIEI: Achiziţia de servicii de acordare a instrumentelor muzicale 
(pian, pianină, clavecin)  pentru un număr estimativ de 67 acordaje, în perioada 
01.01.2021- 31.12.2021, excepție făcând lunile iulie-august 2021, când instituția este 
în vacanța dintre stagiuni. 

Frecvenţa acordajelor va fi stabilită în funcţie de programul de concerte al instituției, 
starea instrumentului, marca, condiţiile de păstrare, anumite particularităţi sau 
defecţiuni ale instrumentului, ținînd cont și de faptul că în cazul instrumentelor 
pronunţat dezacordate, obţinerea unui rezultat de calitate şi stabil cere două sau mai 
multe acordaje, numărul de acordaje precizat fiind estimativ și poate varia. Astfel, 
achizitorul își rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua acest număr, printr-o 
solicitare transmisă cu minim 24 ore înainte.  

II. CERINȚE MINIME SOLICITATE: 

Serviciile constă în asigurarea întreținerii instrumentelor muzicale (pian, pianină, 
clavecin), ceea ce presupune: 
- acordajul: pentru „sănătatea” instrumentului şi stabilitatea acordajului este necesară 

acordarea periodică, iar la pianele de concert se impune efectuarea acordajul 
înaintea fiecarui concert, recital sau înregistrare; 

-verificarea şi reglarea în ceea ce privește mecanica pianului, înainte şi după fiecare 
acordaj, pentru a se asigura că toate mecanismele respectă poziţia standard; 

-îndepărtarea periodică a tuturor impurităţilor care se depun pe componentele interne 
(praf, scame, etc.). 

-prestatorul se obligă să accepte prestarea serviciilor indiferent de numărul 
solicitărilor, pe bază de comandă transmisă cu cel puțin 24 ore înainte. 

III. ALTE INFORMAȚII: 

Cantitățile efectiv solicitate și plătite vor fi cantitățile din comenzile ferme ale 
autorității contractante. 

Contravaloarea serviciilor va fi achitată prin ordin de plata, în termen de cel mult 30 
de zile de la data acceptării facturii, în contul prestatorului deschis la trezoreria 
statului, pe baza facturilor emise de furnizor și acceptate de Filarmonica de Stat Tîrgu 
Mureș.  Facturile vor fi emise la finele fiecărei luni, fiind însoţite de procesele verbale 
de recepție a serviciilor. 

Intocmit: Ioana Rusu, economist Comp.Contabilitate- Resurse Umane      
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