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Ieşire Nr. 1 / 06.01.2014 
 

Invita Ńie de participare 
Ref: achiziŃie produse de tip mobilier şi accesorii, respectiv elemente care asigură diseminarea  

informa Ńiilor, utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de transmitere  
necesare amenajării Centrului de Vizitare PNMM în cadrul proiectulu i ”Asigurarea unui management 

corespunzător în cadrul Parcului Natural Mun Ńii Maramure şului prin conservarea biodiversităŃii, 
monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226 

 
Autoritatea Contractantă, R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAłIA PARCULUI NATURAL MUNłII 
MARAMUREŞULUI, cu sediul în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş, telefon: +40-
262-352.216, fax: +40-262-352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro, 
invit ă furnizorul ____________________________________________________________, să depună ofertă 
conform cerinŃelor din caietul de sarcini anexat, în vederea atribuirii, prin achizi Ńie directă, a contractului de 
furnizare produse de tip mobilier şi accesorii, respectiv elemente care asigură diseminarea informaŃiilor, 
utilizează metodelor de interpretare şi soluŃii alternative de transmitere necesare amenajării Centrului de 
Vizitare PNMM în cadrul proiectului ”Asigurarea unu i management corespunzător în cadrul Parcului 
Natural Mun Ńii Maramure şului prin conservarea biodiversităŃii, monitorizare, vizitare, informare şi 
conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226, Cod CPV: 39100000-3 (Mobilier), 39112000-0 (Scaune), 
39120000-9 (Mese, dulapuri, birouri şi biblioteci), 39298000-7 (Statuete, ornamente, rame pentru fotografii 
sau pentru tablouri şi pentru oglinzi), 39154000-6 (Echipament de expoziŃie), 30192170-3 (Panouri de afişare), 
34999400-0 (Machete), 39298000-7 (Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri şi pentru 
oglinzi), 39298900-6 (Diverse articole decorative) 
 

Valoarea estimată:  
• Valoare totală 124,160.00 RON fără TVA, Plătibilă către furnizor în RON 

 
Criteriul de atribuire:  oferta cu preŃul cel mai scăzut 
 
Durata de furnizare / Perioada în care produsele trebuie livrate: 8 luni, durată încadrată în intervalul 

Mai 2014 - Decembrie 2014 
 
Termenul limit ă pentru depunerea ofertelor: 13.01.2014, ora 16:00 
 
CondiŃii de ofertare:  

• Se vor evidenŃia nr. de unităŃi, preŃ unitar RON fără TVA, total RON fără TVA, valoare TVA, total RON 
inclusiv TVA 
 
Adresa pentru depunerea ofertelor: Vi şeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş  
 
Documente anexate : caietul de sarcini şi modelul de contract 

 
Contabil Şef Director parc 

Alin Sebastian Birda biol. Cătălina Bogdan 
  
  

  
  

 


