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Investeşte în oameni ! 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 

Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 

Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 

Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743 

Publicat în data de :  01.02.2012 

 

ANUNŢ/INVITATIE DE PARTICIPARE LA  ACHIZIŢIE PENTRU FURNIZAREA 

UNUI ECHIPAMENT DE INCALZIRE 

 

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 ECHIPAMENT DE 

INCALZIRE (cod CPV 39715210-2 Echipament de încălzire centrală, 44621110-3 Radiatoare 

pentru încălzire centrala 45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrala), 

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.c
1
.  

2. Obiectul contractului consta in FURNIZAREA DE ECHIPAMENT DE INCALZIRE necesar pentru buna 

desfasurare a orelor de curs si derularea activitatilor din cadrul proiectului „Calificări europene pentru 

centrele turistice din România”, ce se vor desfasura  si sustine astfel, in conditii optime  : 

 

Denumire produse si caracteristici  Nr. bucati 

centrala termica  24 KW electrica, 380 V 1 buc 

calorifere 300/1200 

 

6 buc 

calorifere 600/1200 

 

3 buc 

robinet cu cap termostatat  

 

9 buc 

teava cupru  Ǿ 22 20 ml 

teava cupru       Ǿ 18 

 

30 ml 

teava cupru  Ǿ 15 60 ml 

robinet trecere Ǿ 1” 

 

2 buc 
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racord olandez Ǿ 1” 4 buc 

robinet retur calorifer 1/2 9 buc 

cot cupru Ǿ 18 28 buc 

cot cupru Ǿ 15 41 buc 

teu cupru Ǿ 15 

 

22 buc 

teu cupru Ǿ 18 12 buc 

reductie cupru 22-15 8 buc 

suporti calorifer Ǿ 22 18 buc 

suporti teava Ǿ 22 10 buc 

suporti teava Ǿ 18 15 buc 

suporti teava Ǿ 15 40 buc 

pasta decapanta pentru cupru 4 buc 

aliaj lipire 250 gr/ cutie 6 buc 

Tablou electric centrala termica, echipat complet 

pentru 380 V 

1 buc 

 

Instalarea echipamentului de incalzire va fi pusa la dispozitie de catre ofertant. 

 

3. Oferte alternative: nu sunt acceptate oferte alternative. 

4. Obţinerea documentaţiei pentru ofertanti: în urma solicitării scrise prin email la adresa de 

email: info@fudmn.ro sau se pot pune la dispozitia ofertantilor la sediul Achizitorului . 

Relatii suplimentare se pot obţine la tel: 0751112444 sau la email: info@fudmn.ro, persoana de contact 

Bodnaras Cristina. Informatii despre proiect se pot obtine de la adresa www.fudmn.ro. 

5.  Costul şi condiţiile de plată pentru documentaţia de atribuire: nu este cazul. 

6.  Date privind ofertele: 

a) Termenul-limită de primire a ofertelor: 08.02.2012, ora 10:00. 

b) Adresa la care se transmit ofertele: la sediul achizitorului din Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 

38, Judetul Constanta, Cod Postal: 905500 

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: română. 

d) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile 

e) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 08.02.2012, ora 12:00, la sediul achizitorului din Venus – 

Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Judetul Constanta, Cod Postal: 905500 

f) Se interzice depunerea de oferte alternative. 

g) Data limita pentru solicitarea de clarificari: 06.02.2012, ora 10.00.  

h) Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA. 

i) Valoarea maxima a contractului este de 15.500 lei. 

7. Finanţarea achiziţiei: prin intermediul Contractului de finantare nr. 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” 

8. Criteriul de atribuire a contractului: Preţul cel mai scăzut.  

 

http://www.fudmn.ro/
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9. Alte informaţii: 
-  locul de furnizare al produselor si de instalare: la sediul achizitorului; 

-  contestatiile se vor solutiona conform procedurii mentionate in documentatia pentru ofertanti. 

 

Relatii suplimentare se pot obţine la tel: 0751112444  sau printr-o solicitare scrisa transmisa  pe emailul 

info@fudmn.ro , persoana de contact Bodnaras Cristina Emilia. 

  

Informatii despre proiect se pot obtine de la adresa www.fudmn.ro. 

 

 

Cu stima,  

 

Fundatia Universitara „ Dunărea – Marea Neagră” 

Manager de Proiect 

 

Ec. Dr. Emil Bodnăraș 

mailto:info@fudmn.ro
http://www.fudmn.ro/

