
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

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

Adresa: Strada Mureș, 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:

Servicii acces la internet, servicii de telefonie �xă și mentenanță centrală telefonică

Data limita depunere oferta:
22.11.2021 13:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Servicii

Cod si denumire CPV:

72411000-4 - Furnizori de
servicii de internet (ISP)
(Rev.2)

Valoare
estimata:

32.232,00 
RON

Caiet de sarcini:

02_Caiet

sarcini_formulare_model

ctr_Internet.docx

Descriere contract:

Servicii acces la internet, servicii de telefonie �xă și mentenanță centrală telefonică la sediul autorit
ății contractante din Str. Mureș nr. 18-24, Etaj 2, sector 1, București.

Conditii referitoare la contract:

Conform model contract atașat prezentului anunț. Valoarea estimată reprezintă valoarea pentru 2
ani. Vă rugăm să parcurgeți contractul și dacă este cazul să formulați amendamente. Nu se admit m
odi�cări ale clauzelor contractuale după transmiterea ofertei pe e-mail.

Conditii de participare:

Se vor completa formularele atașate prezentului anunț: Neîncadrarea în situații prevăzute la art.16
4,alin(1) și la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016; Inexistenta situațiilor generatoare de con�ict de i
nterese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; Declarație privind clauzele contractuale; Declarați
e de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Formular PF-Propunere �nanc
iară; Propunerea tehnică va � elaborată conform cerințelor caietului de sarcini. Oferta nu va � luată
în considerare dacă nu sunt prezentate toate documentele solicitate.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării cerințelor de participare și a caietului de sarcini.

Informatii suplimentare:

Solicitări de clari�cări se pot depune prin poșta electronică (achizițiipublice@mediusectorul1.ro) pâ
nă cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clari�c
ări se transmit prin publicarea unei erate, în termen de o zi de la primirea solicitarii și, totodată, se t
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ransmit prin e-mailul solicitantului. În baza prezentului anunț, operatorii economici interesați vor p
ublica în catalogul electronic, în termenul limită precizat mai sus, un nou produs astfel: Denumire: “I
nternet, telefonie �xă, mentenanță centrală telefonică cf ADV….., Unitate de masură: luna, Preț cata
log: se va indica prețul abonamentului lunar (care va corespunde celui din formularul PF) Descriere:
conform ofertă tehnică la anunțul publicitar nr. ADV…..., întocmită cu respectarea caietului de sarci
ni. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunț publicitar presupune asumarea int
egrală a cerințelor/condițiilor din caietul de sarcini atașat. Imediat după publicarea produsului de c
atalog se vor transmite prin poșta electronică documentele solicitate, indicând la subiectul mesajul
ui ”Oferta af. ADV ….” În situația în care există neconcordanțe între prețul din catalogul electronic și
prețul total din formularul PF, oferta se va corecta conform veri�cărilor efectuate de achizitor, porni
nd de la prețurile unitare prezentate în formularul de ofertă.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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