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Invitație de participare
pentru atribuirea de achiziții directe de articole și echipament sportiv

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare, cu sediul în str. Valea Rosie, nr. 26, Baia Mare, cod fiscal 35235301, 
telefon/fax +40/362.807.822, vă invită să participați la achiziția directă având ca obiect:

37400000-2 Articole și echipament de sport

18820000-3 Încălțăminte pentru sport

18931100-5 - Rucsacuri

18333000-2 Tricouri polo

18424000-7 Mănuși

18812400-8 Șlapi

39221140-0 Bidoane apă (și suporți)

pentru echipele de handbal masculin, handbal feminin și fotbal ale clubului, conform Anexei nr. 1.

Legislația aplicabilă
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de achiziție
Achiziția se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, prin achiziție directă, ca urmare a prospectării, în
prealabil, a pieței printr-un studiu de piață, realizat prin publicarea unui Anunț publicitar
pe site-ul www.minaur.ro (secțiunea achiziții publice).

http://www.minaur.ro/
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Invităm societățile comerciale să depună oferte pentru articole și echipamente sportive specificate în 
Anexa nr. 1, care să respecte următoarele criterii de eligibilitate:

– echipament specific pentru handbal în cazul tricourilor și șorturilor de joc (croi, textil, rezistență la 
uzură);
- echipament specific pentru fotbal în cazul tricourilor și șorturilor de joc (croi, textil, rezistență la 
uzură);
– să respecte întocmai lista de necesar;
– din punct de vedere al standardului calitativ să se încadreze la categoria „Premium”;
– Ofertele să fie obligatoriu însoțite de un catalog de prezentare detaliat;
- Ofertele să fie însoțite obligatoriu de mostre din fiecare produs solicitat, trimis cu confirmare de 
primire sau depuse personal la sediul autorității contractante, pe bază de proces verbal de predare 
primire. Mostrele ofertantului câștigător vor fi reținute și vor face parte integrantă din cantitatea de 
produse din contractul de achiziție (doar dacă vor fi identice cu modelul și culoarea alese ulterior de 
beneficiar). Mostrele celorlalte entități ofertante vor fi recuperate de acestea la finalul procedurii pe 
propria cheltuială.
– Sunt avantajate ofertele cu produse care beneficiază de certificări de calitate internațională (ex. TUV 
SUD);
– de preferință, ofertele să includă și costul sau o ofertă generală pentru inscripționarea specifică 
(număr, sigla Minaur, sigla Baia Mare, sigla FRH/FRF, sponsori etc.).
– Termen de livrare maxim 30 de zile de la data anunțării câștigătorului pentru produsul 
neinscripționat sau 45 zile, produs finit, inclusiv inscripționare.
– Declarație pe proprie răspundere a ofertanților că nu figurează cu datorii la bugetele locale și de stat,
conform articolului 165 din Legea nr 28/2016.
– Declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, potrivit articolului 60, din 
legea nr 98/2016, privind achizițiile publice.

– Va fi aleasă oferta cu prețul cel mai scăzut, care întrunește toate cerințele specificate de către 
autoritatea contractantă;

Oferta financiară/pachetul de produse va fi trimisă de către toţi ofertanţii la adresele de email 
achiziții@minaur.ro și csminaur@gmail.com până la data limită a depunerii ofertelor, respectiv 
26.06.2019, ora 14.00.

După deliberare, achiziția se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic de
servicii si produse disponibil în SICAP (fost SEAP).

Livrarea se va face la adresa B-dul Unirii, nr.14A – Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare, urmare
unor solicitări scrise la inițiativa Autorității Contractante, costurile aferente intrând în obligația 
operatorului economic.
Culorile și modelele exacte vor fi stabilite după atribuirea contractului.

Valoarea totală estimată a achiziției: este de 135.000,00 lei fără T.V.A, respectiv
160.650,00 lei TVA inclus.
Ofertanții neplătitori de TVA sunt rugați să menționeze acest lucru în oferta de preț.

mailto:csminaur@gmail.com
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Preţul este ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a
contractului.
Limba în care trebuie elaborată oferta este limba română.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a
ofertei.
Plata facturilor se va face dupa emiterea facturii de către prestator și înregistrarea
acesteia la sediul achizitorului, cu OP, în maximum 30 de zile de la data înregistrării.

Data limită de transmitere a ofertelor: 26.06.2019, ora 14.00.
Ofertele care nu vor fi trimise până la data şi ora limită și nu vor fi însoțite de mostre nu vor fi luate în 
considerare.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0733/315992 sau pe adresa 
de e-mail: csminaur@gmail.com, achizitii@minaur.ro, persoană de contact Rafael Hekman.
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