Nr. 514/07.04.2022

ANUNȚ DE PUBLICITATE
1. Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) dorește achiziționarea de
pachet mobilier, în cadrul proiectului „Totul pentru inima ta – program de screening
pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, POCU/805/4/9 Cod
proiect 137424.
2. Produse: Pachet mobilier
3. Cod CPV: 39000000-2 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate
de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) și produse de curățat
4. Locul de livrare
Livrarea produselor, se va efectua la sediul Asociației Române pentru Promovarea Sănătății
(ARPS) situat în strada Gheorghe Țițeica, nr 182 A, București, sectorul 2.
5. Valoarea estimată: 35.490,50 lei, fără TVA;
6. Sursa de finanțare: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
7. Procedura de achiziție: achiziție directă.
8. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
9. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei;
10. Durata contractului: Se va încheia un singur contract având ca obiect livrarea de
mobilier în cadrul proiectului „Totul pentru inima ta- program de screening pentru
identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” Cod SMIS 137424. Durata
contractului, este de la semnarea acestuia de ambele părți, până la finalizarea
proiectului, fără a depăși data de 31.11.2023.
11. Condiții de plată: Plata se va face pe bază de factură, după semnarea procesului-verbal
de recepție calitativă și cantitativă. Furnizorul va emite o singură factură pentru fiecare
comandă. Valoarea totală ce va fi facturată de către Furnizor va include toate costurile
suportate de furnizor.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică va cuprinde toate
caracteristicile tehnice, menționate în caietul de sarcini, anexă la prezentul Anunț de
publicitate
13. Modul de prezentare a propunerii financiare: Propunerea financiară va include toate
costurile aferente îndeplinirii obiectului achiziției, directe și indirecte și va fi exprimată
în lei cu și fără TVA.
14. Moneda în care se transmite oferta: lei
15. Limba în care se redactează oferta: română
16. Modul de prezentare a ofertei: ofertă transmisă prin email.
17. Termenul limită de transmitere a ofertei: 14.04.2022, ora 14:00
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18. Ofertele se transmit în format electronic la adresa de email office@arps.ro, până la
data : 14.04.2022, ora 14:00
19. Informații suplimentare: După finalizarea evaluării ofertelor, autoritatea contractantă
va anunța operatorul economic câștigător, pentru încheierea contractului de furnizare.

Cu stimă,
Președinte
Păunescu Bogdan- Alexandru
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