
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI   CIF:
41640678  

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

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

ANUNT 

Denumire contract:
Licenţe

Data limita depunere oferta:
26.08.2021 16:04

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
48517000-5 - Pachete

software IT (Rev.2)

Valoare
estimata:
9.180,00 

RON

Caiet de sarcini:
01_Formulare.docx

Descriere contract:
Licenţă Adobe Acrobat Pro 2020 (permanentă)– 1 buc Licenţă Microsoft Project 2019 (permanentă)
– 1 buc Licenţă Fortigate (anuală) – FC-10-0030E-950-02-12 (Bundle 24x7 pentru FortiGate 30E) – 1 b
uc

Conditii referitoare la contract:
Nu se încheie contract. Valoarea achiziţiei reprezintă valoarea totală. Defaclarea preţului total: Licen
ţă Adobe Acrobat Pro 2020 – 2.500 lei fără TVA Licenţă Microsoft Project 2019 – 5.000 lei fără TVA Li
cenţă Fortigate – 1.680 lei fără TVA

Conditii de participare:
Pentru transmiterea unei oferte se vor completa formularele ataşate prezentului anunţ. Neîncadrar
ea in situatii prevazute la art.164,alin(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016 ;Inexistenta situaţ
iilor generatoare de con�ict de interese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; Consimţământul
privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Formular PT-Propunere tehnică; Formular PF-Prop
unere �nanciară şi Formular CP-Centralizator de preţuri (în cazul în care de depune oferta pentru
mai multe produse); Oferta nu va � luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate formularele
solicitate.

Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:
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Solicitările de clari�cări se pot depune prin poşta electronică (achizitiipublice@mediusectorul1.ro ) c
u 1 zi lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Eventualele răspunsuri la solicitările de clari�cări se t
ransmit prin publicarea unei erate (un nou anunţ care va face referire la anunţul iniţial), în termen d
e o zi de la primirea solicitării şi, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului. În baza prezentulu
i anunţ, operatorii economici interesaţi vor publica în catalogul electronic, în termenul limită preciza
t în acesta, un nou produs astfel: Denumire: “Licenţe cf anunt nr…...…..”; Unitate de masură: ”pachet
”, Preţ catalog: se va indica preţul total fără TVA (care va corespunde celui din formularul PF), Descri
ere: ”conform ofertă la anuntul publicitar nr…......., întocmită cu respectarea cerinţelor minime”. Pub
licarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ publicitar presupune asumarea integrală a
cerinţelor prezentului anunţ. Imediat după publicarea produsului de catalog se vor transmite prin p
oşta electronică menţionată mai sus, formularele precum şi indicarea numărului de referinţă a noul
ui produs de catalog, indicând la subiectul e-mail-ului ”Ofertă aferentă anunţ publicitar nr….”. Se po
ate depune ofertă pe unul sau mai multe tipuri de licenţe.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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