FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectiv specific 6.14
Componenta 1 "Stagii de practica pentru elevi" Regiuni mai putin dezvoltate
Cod Apel POCU/633/6/14/130651
Titlu: Stagii de practica inovatoare „Elevii de azi – Angajatii de maine”
Contract nr. 26484/13.11.2020
INVITATIE DE PARTICIPARE
Liceul Tehnologic „Marin Grigore Nastase„ vă invita sa incarcati oferta pentru procedura
de achizitie desfasurata in cadrul proiectului Stagii de practica inovatoare ‚”ELEVII DE AZI –
ANGAJATII DE MAINE„, Cod Smys 2014+: 130651, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL
EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 6 – Educaţie şi
competenţe, Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă
a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI
Tip contract: Furnizare
Obiectul contractului: Furnizare echipamente și bunuri pentru dotare Laborator Frizerie
Ofertele se incarca in sistemul SEAP
Limba de redactare a ofertei: Română
Valoarea maxima a contractului: 17.117,45 lei (fara TVA);
Nr
crt
1
2

Denumire produs

Cod CPV

Caracteristici

Nr. buc.

Scaun frizerie

39516000-2

3

Casca uscator par

33700000-7

Scaun pentru frizerie, culoare
neagra, picior cu pompa hidraulica
Casca uscare par, cu 1 viteza, cu
picior cu rotile
Perie electrica rotativa diametru 38
mm, tehnologie ionica, cablu rotativ
360 grade, lungime 3 m temp max
170 grade C
Masina de tuns,cu fara fir, 5 trepte
de taiere (intre 0.7 mm si 12 mm) 4
piepteni, latime cutit 4-6 mm, timp
de functionare pana la 90 min. ,
timp de incarcare 2 ore. Greutate
275 gr., viteza 5000rpm, culoare
negru
Foarfeca de tuns profesionala
marime 5.5, din otel de buna
calitate, tais cu microtesituri, regular
Pila electrica , viteza 20000 rpm, 6
capete de lucru inclus

3

33700000-7
Perii rotative
electrice

4

39712100-7
Masina de tuns

5

6

Foarfece de tuns
profesionale

33700000-7

Pile electrice

33700000-7

3

5

5

5
5

Nr
crt
7
8

Denumire produs

Cod CPV

Caracteristici

Nr. buc.

Sterilizator

33700000-7
33700000-7

Sterilizator cu UV, cu un sertar
Pensula pentru constructii unghii
false
Ondulator par ceramic grosime 19
mm.
Incalzitor cu cipuri PTC pentru
incalzire rapida Comutator pornire /
oprire. Temperatură ridicată 200 °
C. Cablu de alimentare pivotant la
360
Placa pentru intins parul, tehnologie
nano-titanium, temperatura maxima
230 grade C., deconectare
automata dupa 30 min de
neutilizare
Pieptene pentru tuns
Bigudiuri profesionale , dimensiuni
diferite

1

Pensula manichiura

9

33700000-7
Ondulator par

10

33700000-7
Placa

11
12

Pieptene
Bigudiuri
profesionale

33700000-7
33700000-7

13

Feon (uscator par)

33700000-7




Uscator par, 2000 W, 2 trepte de
viteza, 4 trepte de caldura, negru

30

5

5

30
100
5

Condiții de livrare: livrare gratuită la sediul beneficiarului/ punctul de lucru.
Condiții de plată: ordin de plată în termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii și livrarea
produselor.

Termen de livrare: 5 zile de la data semnării contractului de ambele părți.
Procedura aplicata: Achizitie directa - deoarece valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, nu
depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 7 alin (5) din legea 98/ 2016 privind achizițiile publice.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scăzut.
Ofertantul va elabora oferta astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245261014 Achizitii sau pe email la adresa
gruptartasesti2005@yahoo.com, Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase” Tărtășești.

Semnaturi

