
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:
Furnizare Licenţe O�ce 365 şi Antivirus

Data limita depunere oferta:
24.09.2021 12:55

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
48310000-4 - Pachete

software pentru creare de
documente (Rev.2)

Valoare
estimata:
31.200,00 

RON

Caiet de sarcini:
01_Formulare.docx

Descriere contract:
Prelungiri ale licentelor: Licenţă O�ce 365 (standard) - 40 buc- valoare estimata 26.400 lei; Licenţă
program antivirus pentru calculator personal - Bitdefender GravityZone Business Security – 40 buc-
valoare estimata 3.200 lei; Licenţă program antivirus pentru server �zic – Bitdefender GravityZone S
ecurity for Endpoints Physical Servers – 1 buc-valoare estimata 800 lei; Licenţă program antivirus pe
ntru server virtual -Bitdefender GravityZone Security for Virtualized Environments VS – 2 buc- valoa
re estimata - 800 lei. Licenţieri anuale;

Conditii referitoare la contract:
Nu se încheie contract. Produsele se livrează în maxim 5 zile de la comanda fermă.

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 situa
ţiilor generatoare de con�ict de interese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; Declaraţie de con
simţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Formular PF-Propunere �nanciară; Ofe
rta nu va � luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate formularele solicitate.

Criterii de atribuire:
preţul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:
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
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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.ADV...…..”; Unitate de masură: ”pac
het sau buc”, Preţ catalog: se va indica preţul total fără TVA (care va corespunde celui din formularu
l PF), Descriere: ”conform ofertă la anunţul publicitar nr. ADV......., întocmită cu respectarea cerinţel
or minime”. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ publicitar presupune asu
marea integrală a cerinţelor prezentului anunţ. Imediat după publicarea produsului de catalog se v
or transmite prin poşta electronică menţionată mai sus, formularele precum şi indicarea numărului
de referinţă a noului produs de catalog, indicând la subiectul e-mail-ului ”Ofertă anunţ publicitar nr.
ADV......”. Se poate depune ofertă doar pentru Licenţele O�ce, sau doar pentru Licenţe Antivirus sa
u pentru toate licenţele. În cazul unei neconcordanţe între preţul înscris în SEAP şi cel din propuner
ea �nanciră, preţul va � corectat conform veri�cărilor efectuate de autoritate, pleând de la preţurile
unitare.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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