
 
Asociația Ioan Corbu 

localitatea Cristinești, comuna Cristinești, județul Botoșani 
e-mail: asociatiaioancorbu@yahoo.com 

 
 

Către toți operatorii economici interesați                                                                   Nr. 24/24.06.2020 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Publică 

 

Vă invităm să transmiteți o ofertă pentru achiziționarea de instrumente muzicale în cadrul proiectului 

"Dotare afterschool în comuna Cristinești, județul Botoșani". 

În speranța că o să dați curs invitației noastre, vă comunicăm următoarele: 

Autoritatea contractantă: Asociația Ioan Corbu cu sediul în localitatea Cristinești, comuna Cristinești, 

județul Botoșani,  

Denumire achiziție: “Achiziție instrumente muzicale” în cadrul proiectului "Dotare afterschool în 

comuna Cristinești, județul Botoșani". 

Informații despre proiect: Proiectul "Dotare afterschool în comuna Cristinești, județul Botoșani" este 

finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 19.2, contract de finanțare  

1920074X212010706837 din data de 10.02.2020. 

Procedura/metoda de achiziție: cumpărare (achiziție) directă; 

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai mic; 

Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa: asociațiaioancorbu@gmail.com; 

Data limita de transmitere a ofertei: 08.07.2020 (inclusiv); 

Condiții de participare:  

Oferta va cuprinde obligatoriu:  

- Oferta tehnică în conformitate cu specificațiile tehnice anexate prezentei invitații; 

- Oferta financiară conform formularului de oferta;  

- Declarație privind evitarea conflictului de interese (Formular anexat prezentei invitații);  

- Declarație privind eligibilitatea (Formular anexat prezentei invitații);  

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si art.167 din Legea nr.98/2016 (Formular 

anexat prezentei invitații); 

 - Acord acceptare a Modelului de contract anexat; 

Declarația privind evitarea conflictului de interese, Declarație privind eligibilitatea, Declarație privind 

neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.165 si art.167 din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările 

ulterioare si Modelul de Contract pot fi accesate pe site-ul Primăriei comunei Cristinești la adresa 

www.primariacristinești.ro - secțiunea ACHIZITII PUBLICE sau le puteți solicita la adresa: 

asociațiaioancorbu@gmail.com;  

Ofertele transmise după data limita de transmitere a ofertelor menționate in prezenta invitație vor fi respinse. 

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la email: asociațiaioancorbu@gmail.com. 

 

 

Data: 24.06.2020 

 

Asociația Ioan Corbu 

Darie Oana 
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