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Denumire contract:
Servicii IT pentru administrare reţea şi întreţinere echipamente informatice
Data limita depunere oferta:
, 13.05.2021 14:00

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV: Valoare
50312000-5 - Repararea estimata:

si intretinerea 27.945,28
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informatic (Rev.2) RON

Caiet de sarcini:
01_Caiet

sarcini_formulare_modjel
ctr.docx

Descriere contract:
Servicii IT pentru administrare reţea şi întreţinere echipamente informatice cu respectarea solicitări 
lor din caietul de sarcini ataşat prezentului anunţ publicitar.

Condiţii referitoare la contract:
Valoarea minimă reprezintă valoarea contractului până la data de 31.12.2021. Valoarea maximă inc 
lude posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2021, cu condiţia identificării sursei de finanţare.

Condiţii de participare:
Se vor completa toate formularele ataşate prezentului anunţ. Propunerea tehnică va cuprinde o de 
scriere a serviciilor prestate astfel încăt să se poată stabili corespondenţa cu cerinţele caietului de s 
arcini; Propunerea tehnică care va fi însoţită de Formular experienţă specialist! şi de CV-ul persoan 
ei/persoanelor propuse. Oferta nu va fi luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate formula 
rele/documentele solicitate.
Criterii de atribuire:
cel mai bun raport calitate-preţ. Factorii de evaluare şi agoritmii de calcul sunt prezentaţi în caietul 
de sarcini.

Informaţii suplimentare:
Solicitări de clarificări se pot depune prin posta electronica (achiziţiipublice@mediusectorul1 .ro) cu 
două zile lucrătoare (cel târziu) înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificăr 
i se transmit prin publicarea unei erate, în termen de o zi de la primirea solicitării şi, totodată, se tra
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nsmit prin e-mailul solicitantului. în baza prezentului anunţ, operatorii economici interesaţi vor pub 
licaîn catalogul electronic, în termenul limită precizat mai sus, un produs de catalog astfel: Denumir
e: "Servicii IT cf anunţ nr....; Unitate de măsură: contract; Preţ catalog: se va indica preţul din formul
arul PF; Descriere: conform ofertă tehnică la anunţul publicitar nr...... întocmită cu respectarea solie
itărilor caietului de sarcini. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ publicitar p 
resupune asumarea integrală a cerinţelor/condiţiilor din caietul de sarcini ataşat. Imediat după pub 

Vi2kfâ4’Eia'l50uârUiICtf catalog se vor transmite prin poşta electronică formularele solicitate, indicând 
lkjiyfei?ctul care există neconcordanţeî

m 1 PF- oferta se va corecta conform ve
rificărilor efectuate de achizitor pornind de la preţurile unitare. Se va solicita acordul operatorului e 
conomic. în absenţa acordului, oferta nu va fi luată în considerare.
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