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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: DIRECŢIA DE UTILITATl PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECŢIA MEDIULUI^ CIF: 
41640678

Adresa: Strada Mureş, Nr. 18-24, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 722451408 Fax: E-mail: dupspms1@gmail.com Punct(e) de contact: Carmen 
Bogdan In atentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ

Denumire contract:
Servicii de conexiune şi acces la reţeaua internet prin mediul de fibra optică, inclusiv cablu TV.

Data limita depunere oferta:
22.11.2019 14:00

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV: 
72400000-4 - Servicii 

de internet (Rev.2)

Valoare
estimata:
46.080,00

RON

Caiet de sarcini:
04_Formulare_Caiet

SarciniModel
contract.docx

Descriere contract:
Servicii de conexiune şi acces la reţeaua internet prin mediul de fibra optică, inclusiv cablu TV, la se 
diul din Str. Mureş nr. 18-24, etaj 2, sector 1, Bucureşti
Condiţii referitoare la contract:
Respectarea caietului de sarcini si a clauzelor contractuale.

Condiţii de participare:
Prezentarea: Formular nr. 1-Neîncadrare în situaţiile prevăzute la art. 164, alin. (1) şi la art. 167, alin. 
(1) din Legea nr. 98/2016 ; Formular nr. 2-lnexistenţa situaţiilor generatoare de conflict de interese î 
n sensul art. 59-60 din Legea nr. 98/2016; Formular nr. 3- Declaraţie privind clauzele contractuale; F 
ormular nr. 4- Declaraţie privind respectarea obiigatiilor referitoare la condiţiile de munca si protect 
ia muncii, protecţia mediului; Formular PF - Propunere financiară aferentă anunţului publicitar nr. 
...; Formularele indicate anterior, inclusiv caietui de sarcini si modelul de contract, se găsesc în fişier 
ul ataşat anunţului publicitar.

Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scăzut - achiziţia se va realiza de la operatorul economic a cărui propunere financiară 
are cea mai mică valoare fără TVA in condiţiile respectării solicităriior din caietui de sarcini.

Informaţii suplimentare:
1 .Solicitări de clarificări se pot depune prin poşta electronică (dupspmsl @gmail.com ) până, cel târz 
iu, cu o zi lucrătoare înainte de termenul-limita de depunere a ofertei. Răspunsurile la solicitările de 
clarificări se transmit prin e-mail solicitantului şi se vor publica în secţiunea "Informaţii suplimentar

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100181566 1/2

mailto:dupspms1@gmail.com
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100181566


21/11/2019 SEAP

e" prin actualizarea anunţului publicitar (versiune). 2. în baza prezentului anunţ operatorii econonni 
ci interesaţi vor publica în catalogul electronic, în termenul limită precizat în anunţ, un nou produs a 
stfel: - Denumire; Servicii conexiune şi acces la reţeaua internet prin mediul de fibra optică şi cablu 
TV - Unitate de măsură: lună - Preţ catalog: se va indica valoarea fără TVA din formularul de ofertă - 
Descriere: conform anunţ publicitar nr.... 3. Termenul-limită de depunere a ofertelor indicat în aces 
t anunţ reprezintă termenul-limita la care este publicat în SEAP noul produs de catalog creat de ope 

ViZ-bJ:at|ii^(ir®)©r9iUtTăta indicată în secţiunea Data publicare a produsului de catalog). Operatorii eco 
lMţfnt5ÎiVor catalogul electronic. 4.Pr

de sistemul electronic sunt în afara t 
ermenului-limită nu vor fi luate în considerare. 5. în termen de cel mult 2 ore de la expirarea terme 
nului-limită, operatorii economici care au creat un produs potrivit prezentului anunţ vor transmite I 
a adresa de poştă electronică dupspms1@gmail.com toate formularele solicitate, completate cores 
punzător. 6.Oferta nu va fi luată în considerare dacă nu sunt transmise toate formularele în termen 
ul precizat. Nu se va solicita completarea formularelor lipsa. Dacă preţul din catalog diferă de preţul 
din Formularul PF, va fi luat în considerare preţul din catalog. 6. Achiziţia se va finaliza prin interme 
diul catalogului electronic.

LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR
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