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Nr. de înreg. 2588 / 25.09.2020 

 

Anunt de consultare a pieței prin intermediul Catalogului SEAP 

referitor la demararea procesului de achiziție publică:  

ACHIZIŢIE ŞI MONTAJ APARATE AER CONDIŢIONAT 

(prezentarea unor devize tehnico – economice) 

 

I. INFORMATII GENERALE 

Denumirea procesului de achiziție publică: ACHIZIŢIE ŞI MONTAJ APARATE AER 

CONDIŢIONAT, cod CPV 39717200-3 Aparate de aer condiționat 

Beneficiarul investiției: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” 

Amplasamentul: Corp Boema, Str. Rosetti nr.  2 – 4, sector 1 

Sursa de finanțare: Bugetul de stat – Fonduri investiționale 

Persoane de contact: 

Ion Popescu, Șef Serviciu Administrativ.Tehnic; tel. 021.313.16.05/int. 210; mail: 

ionut.popescu@bcub.ro  

 

Adriana Ioan, Șef Serviciu Achiziții Publice. Juridic; Tel. 021.313.16.05/int. 208; mail: 

adriana.ioan@bcub.ro 

 

II. SCOPUL procesului de consultare în SEAP: Obținerea devizului tehnico – economic  

(operațiuni, cantități, material, valori estimate). 

Date fiind constrângerile de natură tehnică și economică, pe care autoritatea contractantă le are este 

necesară obținerea devizului tehnico – economic  (operațiuni, cantități, material, valori estimate), 

pentru:  

 Achizitia si montajul a 2 categorii aparate aer condiţionat ( 7 buc. aparate A.C – 12000 

BTU si 16 aparate A.C – 24000 BTU) conform specificatiilor tehnice minimale 

prezentate mai jos:  

 

III. Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare 

a pieței; 

SISTEMUL ELECTRONIC AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE: www.e-licitatie.ro 

Site-ul B.C.U. „Carol I”, la adresa: www.bcub.ro, Despre Noi/Informații de interes 

public/Achiziții Publice/Anul 2020 

 

IV. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară și/sau 

contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante în raport cu care se 

organizează respectiva consultare; aspectele supuse consultării: 
Conform caiet de sarcini anexat. 

 

               

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I” 

Str. Boteanu nr. 1,  Sector 1, Cod 010027, Bucureşti 

ISIL:  RO-B-0192 

Tel./ fax: + 4021 312 01 08                     

 www.bcub.ro  

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.bcub.ro/
http://www.bcub.ro/
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V. Termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul 

procesului de consultare:  01.10.2020, ora 16.00 

 

 

VI. Termenul până la care se desfășoară procesul de consultare: 02.10.2020, ora 16.00 

 

 

VII. Descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în care se va 

realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității 

contractante: 

 

7.1. În urma publicării caietului de sarcini în SICAP, operatorii economici interesați vor transmite 

autorității contractante devize tehnico-economice care vor respecta toate cerințele din caietul de sarcini 

anexat prezentului anunț.  

 

7.2. Documentele se transmit până cel tărziu în data de 01.10.2020, ora 16.00 prin mijloace electronice 

la adresa de e-mail  ionut.popescu@bcub.ro         

                        

7.3. După stabilirea soluției tehnico - economice, se va publica un anunț de publicitate în SEAP în 

vederea achiziției, iar operatorii economici interesați vor trimite oferte tehnico-financiare la adresa de 

e-mail menționată în anunț.  

 

7.4. În situația în care un ofertant sau o entitate care are legături cu un ofertant va oferi opinii, sugestii 

sau recomandări autorității contractante în legătură cu derularea procesului de achiziție publică, în 

cadrul consultărilor prevăzute la art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, B.C.U. „Carol I” va lua toate măsurile necesare pentru a se 

asigura că participarea respectivului ofertant la procedura de atribuire nu este de natură a denatura 

concurența. 

 

7.5. Măsurile prevăzute la pct. 7.4. vor consta în comunicarea către ceilalți ofertanți a informațiilor 

relevante care au fost transmise în contextul participării ofertantului la derularea procesului de achiziție 

publică. Autoritatea contractantă va publica în SEAP rezultatul procesului de consultare a pieței. 

 

 

Șef Serviciu Achiziții Publice. Juridic, 

Adriana Ioan 
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