
ANUNT/ INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA
„Furnizare unitati centrale de procesare pentru computere”

NR. ANUNT ADV1173822 / 05.10.202(

Denumire contract: Furnizare unitati centrale de procesare pentru computere;
Data limita depunere oferta: 12.10.2020 10:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Cod si denumire CPV: 30213400-9- Unitati centrale de procesare pentru computere personale (Rev.2)
Valoare estimata: 21.000,00 lei fara TVA
Descriere contract:
DGASPC Teleorman intentioneaza sa achizitioneze unitati centrale de procesare
ofertate vorfi doar OEM (Original Equipment Manufacturer - adica produsefal
patente, cu acordul si suportul producatorului de echipamente). Produsele livi

productia curenta, de ultima generatie. Produsele nu vor contine parti sau componej
Perioada de garantie a produselor va fi de minim 24 luni din momentul livrarii. Nert
nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, atrage dup;
actul normativ.
Ofertantii au obligatia de a face dovada conformităţii fiecărui produs ofertat prin

pentru computer. Produsele
ricate pe baza de licente si

te vorfi noi, originale, din
te folosite anterior.
espectarea prevederilor Legii
sine sanctiunile prevazute de

prezentarea Certificatului de
calitate şi conformitate sau Declarația de conformitate la care se anexează copie a documentelorde conformitate
emise de către producător.
Conditii referitoare la contract:
Furnizorul se obliga sa livreze produsele la adresa indicata de beneficiar, în term n de 10 zile , dupa emiterea
comenzilor din partea autoritatii contractante , în conformitate cu cerintele Caietuluide Sarcini
Se va solicita Garantie de buna executie , 5% din valoarea contractului fără TVA, conform art.39,alin.(1) din HG nr
395/2016
Conditii de participare:
Conditii de participare:
Ofertantul va transmite, in format PDF (scanate), urmatoarele :

-Oferta financiara, conform Caietului de Sarcini,
-Oferta tehnica conform Caietuluide Sarcini ,-Fisa de informatii generale(denumire operator, sediu central, adresa, CUI, tel
Trezorerie, reprezentanti legali, personane de contact),
Documentele se pot prezenta in oricare din formele: copie legalizata, copie lizibil

originalul, semnata si stampilata
- Ofertele/documentele vorfi transmise la adresa de e-mail:achizitii3Odgaspctr.ro ,

“Oferta pentru anuntul publicitar nr....cu termen limita: 12.10.2020,ora 10 :00.
Ofertantul câstigator va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP.
Criterii deatribuire:
Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Ofertele/documentele vorfi transmise la adresa de e-mail achizitii3Odgaspctr.ro
„Oferta pentru anuntul publicitar nr... cu termenul limita de transmitere a ofert
Solicitari de clarificari se primesc pana in data de 08.10.2020 ora 12:00 la adresade ei

fon, fax e-mail, cont IBAN

la cu mentiunea conform cu

u specificatia :

specificatia
lor 12.10.2020 orele 10:00
ail achiziti3Odgaspctr.ro.


