Nr. 10 din 05 noiembrie 2010
INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de achiziție computere și noduri de rețea, LOT 1 coduri
CPV 30213100-6 Computere portabile; 48624000-8 Pachete software pentru sisteme de operare
pentru computere personale (PC); LOT 2 cod CPV 32423000-4 Noduri de rețea, în cadrul
Proiectului INTEGRAT - „Resurse pentru femeile si grupurile roma excluse social”, ID
proiect POSDRU/84/6.1/S/53996.
1. Obiectul contractului: furnizare computere și noduri de rețea
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura
competitivă, desfășurată conform Instrucțiunii AMPOSDRU nr. 26/2010.
3. Sursa de finanțare a contractului de produse care urmează să fie atribuit:
Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
4. Oferta depusa de ofertant: Oferta va conține obligatoriu următoarele documente: Documente
de calificare, Oferta tehnică și Oferta financiară, conform cerințelor descrise în Documentația de
atribuire.
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.11.2010, ora 14.00. Se va răspunde la
clarificări până la data de 12.11.2010, ora 17.00.
6. Limba de redactare a ofertei: română
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
8. Pretul ofertei: va fi exprimat ferm in LEI, fara TVA.
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de produse: prețul cel mai
scăzut.
10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.
11.Adresa la care se depune oferta: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE
SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA – BUCUREȘTI, Str. Sfânta Treime, Nr. 17, București,
sector 2, cod poștal: 023726
12. Data limita pentru depunerea ofertei: 15.11.2010, ora 0930.
13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 15.11.2010, ora 1230, la sediul ASOCIAȚIEI
PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE SOCIO-ECONOMICĂ CATALACTICA –
BUCUREȘTI, Str. Sfânta Treime, Nr. 17, București, sector 2, cod poștal: 023726
Pot să participe la ședința de deschidere a ofertelor, pe lângă comisia de evaluare, şi
reprezentanții împuterniciți ai ofertanților care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte
persoane nominalizate de către Autoritatea Contractantă. Reprezentanții ofertanților trebuie să
prezinte împuternicire din partea ofertantului, precum și cartea de identitate - în original și în
copie.
14. Bugetul maxim alocat acestui contract este de: Lot 1 - 62.000,00 lei, fara TVA.
Lot 2 - 3.500,00 lei, fara TVA
Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul achizitorului: Str. Sfânta Treime, Nr. 17,
București, sector 2, cod poștal: 023726, România în fiecare zi de luni până vineri între orele 9.0014.00.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta prin telefon la 021/619.07.68 sau 0751/156.055
sau la adresa de e-mail: andreiascoican@gmail.com, persoană de contact Scoican Nicoleta
Andreia.

