JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMARIA
BIROU INFORMATICA
Nr. ………………/2005

CERERE DE OFERTA
cu tema furnizarea de licente pentru sisteme de operare si programe de
calculator utilizate in primarie
Prin prezenta va comunicam intentia Consiliului Local Alba Iulia de a initia procedura de
achizitie cu tema furnizarea de licente pentru sisteme de operare si programe de calculator
utilizate in primarie .
Achizitor: Primaria Municipiului Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 5A, tel. 0258/817478, Fax
0258/812545, cod fiscal 4562923
Atribuirea contractului se va realiza prin procedura cererii de oferte
Data limita de livrare a produselor: 25.11.2005
Natura si cantitatea produselor:
Cod
CPSA

Denumire produs si caracteristici

Cantitate
(bucati)

LOT .I.

LICENTE MICROSOFT

190

LOT. II.

ANTIVIRUS + AUTODESK + OS/2

167

Nu se accepta oferte alternative.
Ofertanţii au posibilitatea de a depune oferte pentru toate loturile sau doar pentru un lot din
produsele solicitate.
Documentatia referitoare la elaborarea si prezentarea ofertei poate fi procurata de la sediul
Primariei Alba Iulia, costul unui exemplar este de 30 lei. Depunerea ofertelor se face pana la data de
20.10.2005 ora 11 la Primaria Alba Iulia, Str. Calea Motilor, nr . 5A. Redactarea ofertei se face in
limba romana. Invitatiile de participare se transmit pana la data de 07.10.2005.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Informatica din Primaria Municipiului Alba
Iulia, str. Calea Motilor, nr. 5A, tel. 0258-817478.
Garantia de participare va fi in valoare de 1 500 lei, suma care se poate achita la casieria
Primariei Alba Iulia sau in contul RO89TREZ0025006XXX000175 deschis la Trezoreria Alba Iulia.
Finantarea se realizeaza din Bugetul Local.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca:
a) si-a indeplinit obligatiiile de plata a impozitele si contributiei pentru asigurarilor
sociale si casa de sanatate judeteana
b) are obiect de activitate – comercializare soft – atestat emis de institutii autorizate in
Romania
Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data deschiderii ofertelor. Criteriul pentru
atribuirea contractului va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.
PRIMAR,
Mircea Hava

Sef Birou Informatica,
Vintan Virgil

