
 
 

ANUNŢ DE INTENŢIE 
 

Direcţia Venituri Buget Local Sector2 organizează procedura de atribuire a contractului de 
achizitie publica “furnizare tehnica de calcul”. 
1. Obiectul contractului: Achiziţia de echipamente IT si licente 
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: 
    cerere de ofertă – faza finala de licitatie electronica 
3. Sursa de finantare a contractului servicii tipărire înştiinţări de plată care urmeaza sa fie atribuit:  
bugetul local 
4. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprindă: 
Propunerea tehnica 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerinţele 
prevăzute în Caietul de sarcini. 
Propunerea financiara – formularul de oferta  
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achiziţie publica. 
5. Data limita pentru solicitarea clarificărilor:04.06.2014, Ora: 11:00 
6. Limba de redactare a ofertei: română 
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile 
8. Preţul va fi exprimat in RON, fără TVA si echivalent euro. 
9. Data pentru care se determina echivalenta RON/euro: cursul RON/euro comunicat de Banca 
Naţională a României Valorile exprimate în lei si în alte valute la cursul mediu valabil în 04.06.2014 
10. Preţul ofertei este ferm in RON. 
NU se accepta actualizarea preţului contractului 
11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: prețul cel mai scazut 
12. La oferta de baza:NU se accepta oferte alternative 
13. Perioada de garanţie minim 2 ani 
14. Termenul comercial în care se va încheia contractul: contract furnizare produse 
15. Livrarea produselor va fi realizata in maxim 30 zile de la semnarea contractului. 
16. Plata pretului contractului se va face prin contul nr. RO28TREZ70224510220XXXXX deschis la 
_Trezoreria sectorului 2 conform legislaţiei în vigoare  
17. Documentele care insotesc oferta: Cuantumul garantiei de participare:2770 lei pentru Lotul 1, 
580 lei Lotul 2, 467 lei pentru Lotul 3, 16 lei pentru lotul 4, 258 lei pentru lotul 5, 64 lei pentru lotul 
6.  
18. Adresa la care se depun/deschid ofertele: Bd. Gării Obor nr. 10 – Sector 2, Bucureşti 
19. Data limita pentru depunerea ofertei:  10.06.2014 ora 10.00 
20. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 10.06.2014 ora 11.00 
la sediul Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, Bd. Gării Obor nr. 10, Sector 2, Bucureşti  
Pentru informaţii suplimentare: Email : achizitii_dvbl@impozitelocale2.ro 
DOCUMENTA ȚIA SE GASESTE POSTATĂ ÎN SEAP CU INVITATIA DE PARTICIPARE 
NR. 360848 din 28.05.2014 
 


