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CĂTRE 

OPERATORII ECONOMICI INTESESA')rI 

Invitaţie de participare 

I. 1) Autoritatea contractant ă : Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr. 7, Craiova, cod 
200585, jud Dolj, tel: + 40 251415907,fax: +40 251411561, e-mail achizitii(gprimariacraiova.ro 

2) Adresa la care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct de 
contact: Centrul de Informare pentru Cetăţeni şi Audien ţe, în aten(ia: Serviciului Licita/ii; 

II. 1) Denumire contract:"Achizi ţie produse- tehnic ă  de calcul (Sta ţii de lucru) 
2) Tip contract: contract defurnizare 
3) Modalitatea de atribuire: contract de achizi{ii publice 
4) Obiectul contractului: „Achizi;ie produse — tehnic ă  de calcul (Staţii de lucru)", conform cerinlelor 

Caietului de sarcini nr. 286693/15.07.2015. 
5) Cod CPV: 30213300-8 computer de birou 
6) Termen de livrare : 30 zile de la comandă  
7) Cantitatea contractului• conform caietului de sarcini nr. 286693/15.07.2015 
8) Valoarea estimata a contractului: 20.140,00 lei (excl.TVA) 

III. 1) Conditii de participare: 
Se vor prezenta urmatoarele documente: 

a) Situa{ia personală  a operatorilor economici, înscrierea în registrul comerlului sau al profesiei 
- Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozi ţiile art.180 din OUG 34/2006: completare 

Anexa nr.10.1 din Secliunea Formulare; 
- Declaralie pe propria r ăspundere privind neîncadrarea în dispoziXiile art.181 din OUG 34/2006: completare 

Anexa nr.10.2 din SecXiunea Formulare; 
- Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006: completare Formular nr.1 din 

Secliunea Formulare; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ţului, in original, copie legalizata sau copie cu 

mentiunea „conform cu originalul "din care sa rezulte ca operatorul economic are ca obiect de activitate si activitatea ce 
face obiectul achizitiei; 

b) Capacitatea economică  şi financiară  a operatorilor economici 
- Informalii generale cu declararea cifrei de afaceri: completare Anexa nr.11- InformaXii generale din 

SecXiunea Formulare. 
c) Standarde de asigurare a calită(ii 

- Se va prezenta certificat emis de un organism independent conform, care atest ă  certificarea sistemului 
propriu de management al calit ăţ ii operatorului economic (ISO 9001:2008 sau echivalent). 

2) Modul de prezentare al propunerii tehnice: 
Propunerea tehnic ă  se va elabora în conformitate cu cerinlele prev ăzute în Caietul de sarcini nr. 

286693/15.07.2015. 
Ofertantul are obligalia de a face dovada conformit ăţ ii produselor care urmează  să  fie furnizate cu cerinlele 

minime prevăzute în Caietul de Sarcini, în caz contrar oferta va fi declarat ă  neconformă . 
Propunerea tehnic ă  va fi prezentată  astfel încât să  se asigure posibilitatea verific ării cu u şuriniă  a 

corespondenlei propunerii tehnice cu cerinlele minime solicitate prin Caietul de Sarcini. 
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Propunerea tehnică  va fi semnată  de persoane împuternicite ale operatorului economic ş i va avea un caracter 
ferm ş i obiigatoriu din punct de vedere al con ţinutului pe toata perioada de valabiiitate stabilit ă  de autoritatea 
contractant ă . 

ln cazui în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constata c ă  anumite elemente ale propunerii tehnice 
sunt inferioare sau nu corespund cerin ţelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza preveclerile caietului de sarcini. 

3) Modul de prezentare al propunerii financiare: 
Ofertantul trebuie s ă  prezinte oferta conform Formularului de oferta produse Anexa nr. 26, la care se va 

anexa Centralizatorul de pre ţuri produse - Anexa nr. 27. 
Ofertantul va include în cadrul propunerii financiare toate ş i orice costura legate de îndeplinirea în condi ţ ii 

corespunzătoare a contractului de achizi ţ ie publică . 
Propunerea financiară  va fi semnată  de persoane împutemicite ale operatorului economic ş i va avea un caracter 

ferm ş i obligatoriu pe toat ă  perioada de valabilitate stabilit ă  de autoritatea contractanta. 

4) Modul de prezentare aI ofertei: 
Operatorul economic va sigila oferta ş i documentele care înso ţesc oferta în original ş i copie în plicuri separate, 

marcând corespunz ător plicurile cu Origina1 ş i, respectiv, Copie. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior. 
închis corespunz ător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie s ă  fie marcate cu denumirea ş i adresa ofertantului, 
pentru a putea permite retumarea ofertei f ără  a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiv ă  este declarată  întârziată . 

Plicul exterior trebuie să  fie marcat cu adresa autorit ăţii contractante şi cu inscrip ţ ia A nu se deschide 
înaintededata /3 	.2015,ora1000 . 

Operatorul economic are obliga ţia de a întocmi un opis aI documentelor. Atât originalele ofertei cât ş i copiile 
acesteia vor fi numerotate, semnate ş i ştampilate pe fiecare pagin ă . 

Oferta se va depune înso ţ ită  de scrisoarea de înaintare (Anexa nr.45 din Sec ţiunea Formulare). 

Iv. 1) Modalitatea de achizitionare: ac/iizitie directa(conform art.19 din OUG 3412006 cu modficarile si 
completarile ulterioare) 

2) Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte conditiile de participare, precum 
şi cerinţele te/inice din caietul de sarcini nr 286693/15. 07. 2015. 

Nota: Ofertei care nu indeplineste conditiile de participare din prezenta invitatie de participare si/sau cerintele din 
caietul de sarcini nr.286693/15.07.2015 nu i se va aplica criteriul de atribuire si va fi respinsa. 

3) Modalitatea de ob ţinere a documenta ţiei de atribuire: în format electronic de pe site-ul 
wwwprimariacraiova. ro/Secţiunea Informatii publice/Ac/iizitii publice/Ac/iizitii publice 2015. 

4) Limba de redactare a ofertei: Română  
5) Moneda în care se transmite oferta de pret: RON 
6) Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la termenul limit ă  de primire a ofertelor 
7) Data şi ora limita de depunere a ofertelor: / g0 € 	.2015, ora 1000 . 

V. Alte informa ţ ii: Caietul de sarcini nr. 286693115.07.2015, formularele si clauzele contractuale se regăsesc 
înformat electronic pe site-ul.• www.primariacraiova.ro/Secţiunea  Informatii publice/Ac/iizitii publice/Achizitii publice 
2015. 

De asemenea, raspunsurile la solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati vor fi 
publicate la adresa mentionata mai sus. 

Data transmiterii invita ţiei de participare: 	/6412015 

Ail  
Prin , 	 Direc ţia Achiziţii, Investi ţ ii şi Licita ţ ii, 

Lia Olgu ţ  Vasi 
	

Maria Nuţa 
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