
ANUNT DE PARTICIPARE 

La procedura competitiva pentru achizitia de produse de birotica, papetarie si rechizite 

Fundatia Hospice Casa Sperantei cu sediul in Brasov, str. Sitei, nr. 17A, lanseaza procedura competitiva 

pentru achizitia de produse de birotica, papetarie si rechizite in cadrul proiectului “Creșterea capacității 

institutionale pentru dezvoltarea nationala coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu 

PAL- PLAN” Cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733, Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020 

  Acest proiect este finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa 

prioritara 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1. “Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale 

orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP” 

 

Procedura aplicată: Procedură competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, aprobată prin Ordinul nr. 

1284/2016.  

Documentatia aferenta procedurii este disponibila pe site-ul www.fonduri-ue.ro, pe pagina web a 

organizatiei, www.studiipaliative.ro sau se poate procura gratuit de la sediul social al beneficiarului privat: 

Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. 

 

Criteriul de atribuire: Oferta care prezinta cele mai multe avantaje financiare si tehnice pentru realizarea 

scopului proiectului. 

Obiectul contractului:  Achizitia de produse de birotica, papetarie si rechizite 

Tipul contractului: Contract furnizare bunuri  

Data limita pentru depunerea ofertei: 24 august 2020, ora 12:00.  

Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura ca perioada de valabilitate a ofertei va fi de 60 de zile de la 

data de deschidere a ofertelor.  

Operatorii economici interesati vor depune oferta de pret personal/prin posta pana la data mai sus 

mentionata la adresa Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. 

Documentatia va fi depusa in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: “Achizitie produse de birotica, 

papetarie si rechizite. A NU SE DESCHIDE INAINTE DE: 24 august 2020, ORA 14:00”.  Plicul va contine 

un exemplar de documente in original. 

Valoarea estimata a achizitiei : 10938 lei fara TVA, 13016.22 lei cu TVA. 

Oferta depusă trebuie să respecte specificațiile din documentația de atribuire, referitoare la:  

• Cerințe de calificare  

• Cerinţe tehnice  

• Documente care se vor atașa ofertei 

In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta va fi respinsa. 

Limba de redactare a ofertei: limba română. 

Adresa de livrare a produselor: punctul de lucru al beneficiarului privat: Centrul de Educatie si Resurse in 

Medicina Paliativa, str. Piatra Mare, nr. 101, Brasov, Romania 

 

Relatii suplimentare la numarul de telefon: 0728130093, adresa e-mail: sorina.hasu@hospice.ro, persoana 

de contact Sorina Hasu. 

Așteptăm oferta dumneavoastra la adresa specificata până la termenul limită menționat anterior.  
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