
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Municipiul Craiova CIF: 4417214 

Adresa: Strada Targului nr.26 Tara: Romania

Tel: +40 251415907 Fax: +40 251411561 E-mail: achizitii@primariacraiova.ro Punct(e) de
contact: Licitatii Serviciul In atentia: : Licitatii Serviciul

ANUNT 

Denumire contract:

Sistem electronic de ordonare si dirijare

Data limita depunere oferta:
12.07.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

48810000-9 - Sisteme de
informare (Rev.2)

Valoare
estimata:

18.480,00 
RON

Caiet de sarcini:

caracterist ici tehnice-

sistem ordonare.pdf

Descriere contract:

Se achizitionează cu montaj sistem electronic de ordonare si dirijare-1buc., pentru dotarea Directiei de
Evidentă a Persoanelor, str. Unirii nr.45, conform cerinţelor Caracteristicilor tehnice -Anexa 3 la referat
ul de necesitate nr.47854/2022 ,atasate

Conditii referitoare la contract:

Conform cerintelor Caracteristicilor tehnice-Anexa 3 la referatul de necesitate nr. 47854/2022, atasat si
modelului de contract postate pe site-ul www primariacraiova.ro/Sectiunea Informatii publice /Achizit
ii publice. Perioada de valabilitate a ofertelor :30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Se va incheia un contract de achizitie publică de produse.

Conditii de participare:

Pot depune ofertă toti operatorii economici interesati, indiferent daca detin sau nu cont in SEAP. Ofer
ta va cuprinde scrisoare de ofertă, împuternicire, Formular nr.1, propunere tehnică prin care operator
ul economic va face dovada indeplinirii cerintelor Caracteristicilor tehnice-Anexa 3 la referatul de nece
sitate nr.47854/2022, Formular de ofertă produse (Anexa nr.24) , Centralizator de preturi pentru prod
use (Anexa nr.25), Gra�c de furnizare a produselor (Formular nr.20B), precum si modelul de contract i
nsusit/declaratie privind insusirea clauzelor contractuale si va � transmisa in format electronic la adre
sa de e-mail : achizitii@primaria craiova.ro, pana la data si ora precizate, cu con�rmare de primire din
partea autoritatii contractante. Ofertele transmise după data si ora precizată nu vor � luate in conside
rare. Prin transmiterea ofertei se intelege că operatorul economic este de acord cu livrarea produselor
conform cerințelor Caracteristicilor tehnice-Anexa 3 la referatul de necesitate nr.47854/2022. Pretul of
ertat va cuprinde toate costurile si cheltuielile necesare pentru livrarea produselor fac obiectul prezen
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tei achizitii conform cerintelor Caracteristicilor tehnice -Anexa 3 la referatul de necesitate nr.47854/202
2.

Criterii de atribuire:

Oferta cu pretul cel mai scăzut si care indeplineste cerintele prevazute in Caracteristicile tehnice -Anex
a 3 la referatul de necesitate 47854/2022, si prezentul Anunt publicitar.Oferta care va � declarată casti
gatoare conform criteriului de atribuire stabilit trebuie sa indeplineasca toate cerințele Caracteristicilo
r tehnice -Anexa 3 la referatul 47854/2022 si prezentului Anunt publicitar, iar valoarea fara TVA nu treb
uie sa depăseasca valoarea estimată comunicată prin prezentul Anunt

Informatii suplimentare:

Prezentul Anunt publicitar si Caracteristicile tehnice -Anexa 3 la referatul de necesitate 47854/2022 ata
sate, pe care operatorul economic are obligatia de a le respecta in intocmirea ofertei, precum si alte d
ocumente necesare pentru achizitia in cauza (Formulare, Model de contract etc), sunt publicate pe sit
e-ul primariacraiova.ro/Sectiunea informatii publice/Achizitii publice. Răspunsurile la solicitările de clar
i�cări din partea operatorilor interesati vor � publicate, de asemenea, la adresa anterior mentionată. I
nformatii suplimentare pot � obtinute de la Serviciul Licitatii, tel.0251/415907. Comunicarea privind �
nalizarea achizitiei se va face doar către ofertantul castigator, cu care se va incheia un contract de achi
zitie publica de furnizare produse.În cazul in care operatorul economic desemnat castigator este inreg
istrat in SEAP acesta va publica oferta in catalogul electronic, inainte de semnarea contractului.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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