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ANUNŢ / INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DE 

  ” FURNIZARE SISTEM CLIMATIZARE DE RACIRE”  
 
1. Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră”,  în calitate de achizitor, cu sediul în 
localitatea Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, vă 
invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie de furnizare sistem 
climatizare de racire  – Cod CPV 42500000-1, 45331230-7, prin procedura de prospectarea pietei – 
studiu de piata, conform Instrucţiunii nr. 26  a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind   efectuarea 
achizitiilor publice necesare implementării  proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv 
anexa 1  procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate 
din FSE și din fonduri de la bugetul de stat  prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari 
sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG 
nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile 
prevazute la art.9 lit.c1.  
 
2. Obiectul contractului de achizitie consta in FURNIZARE SISTEM CLIMATIZARE DE RACIRE:  
 
 

Nr.crt Denumire produs Detalii tehnice/caracteristici Cant. 

1.  SISTEM CLIMATIZARE DE 
RACIRE 

APARAT DE CLIMATIZARE 
PENTRU O SUPRAFATA DE 150 
MP 
 

2 BUC 

 
3. Finanţarea contractului de achiziţie se realizează prin intermediul contractului de finanţare 
POSDRU/82/5.1/S/57743 având ca obiect cofinanţarea proiectului „Calificări europene pentru 
centrele turistice din România” din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 5 „Promovarea măsurilor active 
de ocupare”, Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de 
ocupare” 
4. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scăzut. 
5. Ofertele se pot trimite pana la data de: 04.06.2012, ora 10.00, la adresa: Fundației 
Universitare ” Dunărea – Marea Neagră”,  în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus – 
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500.  
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6. Clarificari privind achizitia pot fi solicitate pana la data de 01.06.2012 ora 10.00. 
7. Documentaţia pentru ofertanti în baza căreia trebuie elaborată oferta poate fi obţinută gratuit 
printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa de  email:info@fudmn.ro sau direct de la sediul achizitorului. 
8. Oferte parţiale si oferte alternative: nu sunt acceptate oferte partiale si sau oferte alternative. 
9. Costul şi condiţiile de plată pentru documentaţia de atribuire: nu este cazul. 
10. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul achizitorului din Venus – Mangalia, Str. Nicolae 
Iorga nr. 38, Judetul Constanta, Cod Postal: 90550 sau la adresa de e-mail info@fudmn.ro.  
11. Limba în care trebuie redactate ofertele: română. 
12. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile 
13. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 04.06.2012, ora 13:00, la sediul achizitorului din Venus – 
Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Judetul Constanta, Cod Postal: 905500 
14. Alte informaţii: 

- se va încheia un contract de achizitii care va cuprinde clauzele specificate în modelul atasat 
documentatiei de atribuire. 

- preţul contractului de achiziţie este ferm în lei si neajustabil pe toata durata contractului. 
- preţul ofertat se va exprima in LEI. Preţul ofertat nu va include TVA. TVA-ul fiind exprimat separat. 
- locul de livrare a serviciilor/produselor: la sediul beneficiarului. 
- contestatiile se vor solutiona conform procedurii mentionate in documentatia pentru ofertanti. 
- Termen de finalizare sau durata contractului este până la data de 31.07.2012. 
- Termen de plată: Achizitorul se obliga sa plătească preţul către prestator in termen de 30 zile de la 

emiterea si comunicarea facturilor, aferente achizitiilor în concordanţă cu specificaţiile din 
documentaţia de atribuire. 

- Modalităţi de plată - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în 
contul indicat de prestator. 
15. Relatii suplimentare se pot obţine la tel: 0751112444 sau la email: info@fudmn.ro, persoana de 
contact Bodnaras Cristina Emilia.  
Informatii despre proiect se pot obtine de la adresa www.fudmn.ro. 
Anunțul/Invitația de participare la achiziția de furnizare jaluzele a fost publicat pe site-ul 
www.fudmn.ro. 
 
 

  Cu mulţumiri, 
 Manager de Proiect 
 Dr. Ec. Emil Bodnăraş  
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