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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA /

Denumire oficiala: DIRECTiA DE UTiLITATi PUBLiCE, SALUBRIZARE SI PROTECŢIA MEDIULUI CIF:
41640678

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

Tel: +40 722451408 Fax: _ E-mail: achlzitlipublice@mediusectorul1.ro Punct(e) de contact: 
Carmen Bogdan in atentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ

Denumire contract:
Server şi licenţe conform caietului de sarcini
Data limita depunere oferta:
30.09.2020 19:24

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire 
CPV:
48820000-2 - Servere 

(Rev.2)

Valoare
estimata:
55.360,00

RON

Caiet de sarcini:
01_Caiet

sarcini formulare.docx

Descriere contract:
1 nu se incheie contract
Condiţii referitoare la contract:
Nu se incheie contract. Se va emite notă de comandă fermă

Condiţii de participare: ___
Pentru transmiterea unei oferte se va studia caietul de sarcini şi se vor completa formularele ataşate pr 
ezentului anunţ. Neîncadrarea in situaţii prevăzute la art.164,alin(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.9 
8/2016 ;lnexistenta situaţiilor generatoare de conflict de interese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/20 
16; Propunere tehnică. Formular PF-Propunere financiară şi Formular CP-CentralIzator de preţuri; Ofert 
a nu va fi luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate formularele solicitate.
Criterii de atribuire:
preţul cel mai scăzut cu condiţia îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini.

Informaţii suplimentare:
; Solicitările de clarificări se pot depune prin poşta electronică (achizitiipublice@mediusectorul1 .ro) cu 2 
;zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Eventualele răspunsuri la solicitările de clarificări se trans 
mit prin publicarea unei erate (un nou anunţ care va face referire la anunţul iniţial), în termen de o zi de 
la primirea solicitării şi, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului. în baza prezentului anunţ, ope



! ratorii economici interesaţi vor publica în catalogul electronic, în termenul limită precizat în acesta, un n
’ ou produs astfel: Denumire: "Server şi licenţe cf anunţ nr.........Unitate de măsură: "pachet". Preţ catal
og: se va indica preţul total fără TVA (care va corespunde celui din formularul PF respectiv formularul C
P), Descriere: "conform ofertă tehnică la anunţul publicitar nr........ . întocmită cu respectarea cerinţelor
minime". Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ publicitar presupune asumarea i 
ntegrală a cerinţelor prezentului anunţ. Imediat după publicarea produsului de catalog se vor transmit 

Vi24âih’î)â$î0 ^:9titnitcă menţionată mai sus, formularele precum şi indicarea numărului de referinţă a

DÂ'fW^ţ!iSiîftÂfti?^l!(!i§ţlo@@(î(i!^orc*anţe^nl:re Preţul din catalogul electronic şi preţul total din formularul P i 
F, oferta se va corecta conform verificărilor efectuate de achizitor pornind de la preţurile unitare declar | 
ate în formularul CP- Centalizator de preţuri. j
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