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Vizualizare anunţ
XPUBLICAT ♦NR ANUNŢ: ADVI 153787 TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE 
DATA PUBLICARE: 19.06.2020 17:29

1 DATA CREARE: 19.06.2020 17:29

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

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

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

Tel: +40 722451408 Fax: E-mail: carmen.bogdan@mediusectorul1 .ro Punct(e) de contact:
Carmen Bogdan In atentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ

Denumire contract;,.
Sursă de energie neîntreruptibilă (UPS)
Data limita depunere oferta: 
24.06.2020 14:00

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV: 
31154000-0 - Surse de

Valoare
estimata:

alimentare electrica continua 8.300,00 
(Rev.2) RON

Caiet de sarcini:
Caiet

sarcini formulare.docx

Descriere contract; ..... .................................. ......................................-
Achiziţionarea unei Surse de energie neîntreruptibilă (UPS) pentru a proteja serverul de perturbaţiile ex 

;i istente în reţeaua de alimentare şi de întreruperea bruscă a curentului de alimentare, fapt care ar pute 
a duce la deteriorarea, uneori ireversibilă, a aparatului conectat la reţea, la pierderi de date sau alte da 

î une fizice care survin în astfel de cazuri ____ _
Condiţii referitoare la contracti
Nu se incheie contract. Achiziţia se realizează pe bază de comandă 

Condiţii de participare:
; Se vor completa formularele ataşate prezentului anunţ. Neîncadrarea in situaţii prevăzute la art.164,ali 
n(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016 inexistenta situaţiilor generatoare de conflict de interese | 
in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; Propunere tehnică Formular Propunere financiară; Oferta nu 
va fi luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate formularele şi documentele solicitate_______

Criterii de atribuire; , ......... .... ................................... ...... ............ ——-------------------------- -
i Preţul cel mai scăzut in condiţiile respectării cerinţelor caietului de sarcini

Informaţii suplimentare:
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[S astfel: Denumire: "Sursă de energie neîntreruptibilă (UPS) cf anunţ nr.........Unitate de măsură: "pac
Va indica preţul total fără TVA (care va corespunde celui din formularul PF) Descrie 

îpyfi'^form'^f^&ASitWîriftlăMăiăSI&Ttul ffejBRoWAifiW; C.UMiWftgcgi 
® M>f§VfefWBipCi%fffea>^a6tM0P|37{R9us de catalog în baza prezentului anunţ publicitar presupune asumarea in 

j tegrală a cerinţelor/condiţiilor din caietul de sarcini ataşat. Imediat după publicarea produsului de catal 
og se vor transmite prin poşta electronică menţionată mai sus, formularele, propunerea tehnică precu ^ 

; m şi indicarea numărului de referinţă a noului produs de catalog, indicând la subiectul e-mail-ului "Ofer ; 
tă aferentă anunţului publicitar nr...." în situaţia în care există neconcordanţe între preţul din catalogul 1 

; electronic şi preţul total din formularul PF, oferta se va corecta conform verificărilor efectuate de achizit i 
: or pornind de la preţul unitar declarat în formularul de ofertă.
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