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SOLICITARE DE OFERTA 
 
 

I. DATE GENERALE 

Vă rugăm să ne transmiteţi Oferta Tehnico-Financiară pentru furnizarea produselor conform 
celor descrise în Caietul de sarcini atașat. Achizitor: Institutul e-Austria Timișoara. 
Informatiile despre achizitie sunt publicate si pe site-ul https://ieat.ro/. 

II. CONDITII OBLIGATORII 
 
Ofertantul va elabora Oferta Tehnico-Financiară după cum urmează: 

1. Preţul se va prezenta astfel: preț fără TVA, preţ total fara TVA; 
2. Valorile produselor ofertate cuprinse în oferta financiară vor fi exprimate în lei, 

rotunjite la două zecimale, din care: valoare fără TVA, valoare totală fara TVA; 
3. În ofertă se va preciza termenul de valabilitate al ofertei; 
4. Termenul de garanție al produselor va fi conform caietelor de sarcini. 

 
III. CONDITII GENERALE 

 
La elaborarea ofertei, Ofertantul va ţine seama de următoarele: 

1. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile; 
2. Oferta tehnică va conţine în mod minimal specificaţiile tehnice prezentate în Caietul 

de sarcini; 
3. Plata pentru furnizarea produselor se va realiza pe baza facturilor acceptate de 

achizitor, însoţite de documentele care atestă furnizarea produselor; 
4. Termenul de plată este de maxim 30 zile de la semnarea notei de recepţie, pe baza 

facturilor emise de furnizor. Plata se va face în lei prin O.P.; 
5. Termenul de livrare al produselor va fi conform Caietelor de sarcini; 
6. Furnizorul va livra și pune în functiune (acolo unde este cazul) produsele la sediul 

Institutul e-Austria Timisoara, Bv. Corneliu Coposu nr. 4, fără costuri pentru 
achizitor; 

7. Termenul de depunere/transmitere a Ofertei Tehnico-Financiare este până cel mai 
târziu la data de 24.11.2021, ora 12:00. 

 
IV. VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI 

 
Valoarea estimata a achizitiei este de 80325 lei, din care: 

• LOT 1 – 64285 lei 
• LOT 2 – 16040 lei 

 
IMPORTANT: 
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Achizitorul va atribui contractul ofertantului a cărui ofertă conformă cu solicitările din 
caietele de sarcini va fi stabilită ca având preţul cel mai scăzut.  

Oferta Tehnico-Financiară se va elabora cu respectarea întocmai a cerinţelor cuprinse în 
solicitarea de ofertă şi caietele de sarcini.  

Oferta Tehnico-Financiară, asumată de operatorul economic prin semnătură și ștampilă, se 
trimite pe email la adresele secretariat@ieat.ro si silviu.panica@ieat.ro (in CC:). 

Orice solicitare de clarificări și răspunsurile la clarificări privid documentația de atribuire se 
vor trasmite prin email la adresele secretariat@ieat.ro si silviu.panica@ieat.ro (in CC:). 

Ofertele incomplete, sau cele care nu vor respecta cerinţele mai sus menţionate, nu vor 
fi supuse analizei.  

În vederea unei eventuale colaborări, vă mulţumim!  

Director, 
Prof. Dr. Dana Petcu 

 
 


