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                                                                                        Nr.  17391  Data: 26.10.2022 

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în calitate de autoritate contractantă, vă invită 

să depuneți oferta de preț pentru achiziția directă Rechizite școlare 2022 – 2023, cod CPV 

39162110-9 (Rev.2) 

 Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Școlar Județean Bihor. 

 

1. Cod unic de înregistrare: 4463347 

2. Adresa: Oradea, str. Mihai Eminescu, nr.11. 

3. Telefon: 0259/416454 

4. Fax: 0259/470222, 0259/418016 

5. Pagină internet: www.isjbihor.ro 

6. Procedura pentru atribuire: achiziție directă 

7. Valoarea estimată: 126.474,79 lei, Rechizite școlare 2022-2023, cod CPV 

39162110-9 (Rev.2) 

8. Sursa de finanțare a produselor: bugetul de stat 

9. Tipul ofertei: furnizare 

10.  Termen de livrare:  18.11.2022 

11.  Informații și clarificări: compartimentul tehnic administrativ/ achiziții publice: 

0748117953 persoana de contact: Călin Fericean, 0771701100 persoana de contact: 

Florica Bodiu, e-mail: calinfericean@yahoo.com, florica.bodiu@isjbihor.ro 

12.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: miercuri 02.11.2022, ora 09:00 

13.  Data limită pentru transmiterea ofertelor: miercuri 02.11.2022, ora 14:00 

14.  Adresa la care trebuie depuse ofertele: Inspectoratul Școlar Județean Bihor, str. 

Mihai Eminescu, nr.11, municipiul Oradea, județul Bihor. 

15.  Ofertele se vor depune în plic închis la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean 

Bihor. 

16.  Limba de redactare a ofertei: limba română 

17.  Modalități de plată: plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza facturii și a 

recepției cantitative și calitative 

18.  Criteriul care se va utiliza pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu 

condiția respectării cerințelor tehnice 

19.  Cerințe tehnice: conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț/invitație de 

participare 

20.  Pentru atribuirea/semnarea contractului ofertantul cu oferta cea mai bună conform 

criteriului de atribuire trebuie să prezinte următoarele documente: a) declarația pe 
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proprie răspundere că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, 

b) certificat constatator (ONRC) din care să rezulte că ofertantul are înscris 

domeniul de activitate principal sau secundar producția sau/și comercializarea 

produselor care corespund cu natura achiziției, c) declarația privind neîncadrarea în 

prevederile art. 164,165 și 167 din legea achizițiilor publice, d) certificatul fiscal din 

care să rezulte că ofertantul are achitate obligațiile fiscale  (bugetul de stat și local). 

Neprezentarea acestora autorității contractante în termen de 5 zile de la realizarea 

achiziției în SICAP, conduce la neacordarea contractului, respectiv la acordarea 

contractului ofertantului clasat pe locul 2 sau la reluarea achiziției. 

Cadru legal: - Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. 

- H.G. nr.395/2016. 

 

 

 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL 

Prof. Dr. Horea Florian ABRUDAN 

 

 

 

 

                                          COMPARTIMET INVESTIȚII 

                                            Ing. Călin Adrian FERICEAN 

 

 

 

 

                                COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 

                                                     Ec. Florica BODIU 

 

 
 


