ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE DESCHISĂ;
ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PRODUSE

1. Primăria Municipiului Suceava în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în
Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, intenţionează să achiziţioneze
produse IT.
2. Atribuirea contractului de achiziţie publică se va realiza în urma organizării
procedurii de licitaţie deschisă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
60/2001, privind achiziţiile publice, şi Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
1.012/2001, privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a
documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia
publică de produse.
3. Livrarea produselor - la sediul Primăriei Municipiului Suceava. Obiectul contractului
constă în furnizarea următoarelor categorii de produse IT:
I. un server dual procesor, RAID integrat - cu destinaţia de server de aplicaţii şi date
al instituţiei, cod CPSA 3002.14, cod CPSA 7221.11;
II. două sisteme de calcul cu destinaţia de servere de date şi aplicaţii pentru două
servicii din cadrul instituţiei, cod CPSA 3002.14, cod CPSA 7221.11;
III. două sisteme de calcul pentru direcţia municipală de evidenţă a persoanelor, cod
CPSA 3002.13, cod CPSA 7221.11;
IV. o staţie de lucru pentru sistemul de sonorizare, vot electronic şi prezentări
multimedia, cod CPSA 3002.13, cod CPSA 7221.11;
V. 28 de staţii de lucru, cod CPSA 3002.13, cod CPSA 7221.11;
VI. 2 notebook-uri, cod CPSA 3002.12, cod CPSA 7221.11;
VII. monitoare, cod CPSA 3002.16;
VII.1. 25 monitoare LCD 17";
VII.2. 10 monitoare CRT17";
VIII. imprimante-cod CPSA 3002.16;
VIII.1.
22
imprimante
A4
LaserJet
alb/negru
multifuncţionale
printer/scaner/copier/ADF;
VIII.2. o imprimantă A4 LaserJet color;
VIII.3. o imprimantă matricială;
VIII.4. o imprimantă A3 LaserJet alb/negru;
VIII.5. o imprimantă A3 LaserJet color; IX. cameră foto-digitală - cod CPSA 3340.33.
Ofertanţii pot să depună ofertă pentru întreaga cantitate de produse solicitate sau
numai pentru o parte din acestea, pe categorii de produse.
4. Documentaţia pentru prezentarea şi elaborarea ofertei se poate obţine de la sediul
Primăriei Municipiului Suceava, Serviciul administrativ, camera 13, telefon
0230/212696 interior 156.
5. Costul unui exemplar din documentaţie este de 30 RON, contravaloarea se achită
în numerar la casieria unităţii.
6. Data limită pentru achiziţionarea documentaţiei în vederea elaborării şi prezentării
ofertei este 27.06.2006.
7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.06.2006.
8. Data limită pentru depunerea ofertelor este 10.07.2006. Ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A.
9. Limba de redactare a ofertelor este limba română.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 11.07.2006, ora 14.00, la sediul Primăriei
Municipiului Suceava, sala 24.
11. Perioada pentru care ofertantul trebuie să menţină oferta valabilă este de 60 de
zile de la data deschiderii ofertelor.
12. Informaţiile privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu
privire la capacitatea tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le

îndeplinească ofertantul sunt cele înscrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.012/2001, privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a
documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia
publică de produse.
13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: în mod
exclusiv preţul cel mai scăzut.
14. Nu se acceptă oferte alternative.
15. Garanţia solicitată pentru participarea la licitaţie este de:
Categoria de produse

Garanţia

Pentru categoria I

94 lei

Pentru categoria II

80 lei

Pentru categoria III

45 lei

Pentru categoria IV

25 lei

Pentru categoria V

614 lei

Pentru categoria VI

58 lei

Pentru categoria VII

247 lei

Pentru categoria VIII

410 lei

Pentru categoria IX
TOTAL

Act preluat în vederea publicării astăzi, 13 iunie 2006.
(29/82.273)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 119 din data de 15 iunie 2006

8 lei
1.581 lei

