
 Nr._________/_____

INVITATIE DE PARTICIPARE

Către,          S.C. ________________________________________

Fax:________________

1. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA  are onoarea sa va invite sa participati 
la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse pentru realizarea 
obiectivului:sistem de telecomunicatii  integrat pentru furnizarea de informatii,  
de  interogare  şi  consultare  taxe  şi  impozite  prin  telefon,  apelarea  şi  
înştiinţarea automată a contribuabililor  - robot telefonic din municipiul Alba Iulia.

2.Obiectul  contractului:  realizare  sistem de telecomunicatii  integrat  pentru 
furnizarea  de  informatii,  de  interogare  şi  consultare  taxe  şi  impozite  prin  
telefon, apelarea şi înştiinţarea automată a contribuabililor  - robot telefonic  
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
    Cerere  de oferte,  conform articol  18.1(e)  din  OUGR nr.34/2006 privind  atribuirea 
contractelor de achiziţie  publică, a contractelor de concesiune de servicii.

4.  Sursa de finantare a contractelor de lucrări care urmeaza sa fie atribuit:  buget 
local .

5. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:
Propunerea tehnica

Ofertantul  va  elabora  propunerea  tehnica  astfel  încât  aceasta  sa  respecte  în 
totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
Propunerea financiara – formularul de oferta 

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate 
informatiile solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii  financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achizitie publica.

6.  Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 26.10.2006
7. Limba de redactare a ofertei: română
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile
9. Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA si echivalent euro.

          10.  Data pentru care se determina echivalenta RON/euro:  cursul  RON/euro 
comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil in 16.10.2006.
          11. Pretul ofertei este ferm in RON.

 SE accepta actualizarea pretului contractului in cazul in care facilitatile de plata 
acordate se  intind pe o perioada mai mare de 12 luni de la data livrarii.

                     

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA
DIRECŢIA ECONOMICA 
BIROUL INFORMATICA
Cod 510134, Alba Iulia, strada Calea Moţilor, nr.5A
Telefon/fax: 0258/817478; 0258/812545



12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractelor de lucrări:  oferta cea 
mai avantajoasa din punct de vedere economic;
                                                                                                                                 

13. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 

14. Perioada de garantie : 12 luni
15. Termenul comercial în care se va încheia contractul: „contract la cheie”
16. Realizarea   lucrărilor   va  fi  realizata  in  maxim  45  zile de  la  semnarea 

contractului.
17. Plata  pretului  contractului  se  va  face  prin  contul  nr. 

RO90TREZ00224510271XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia  
18. Documentele care insotesc oferta:
•garanţia de participare la cererea de oferte
•împuternicirea pentru persoanele care participă la procedura de cerere de oferă

19. Adresa  la  care  se  depune  oferta: Primăria  municipiului  Alba  Iulia,  Calea 
Moţilor, nr.5 A, Camera 8.
20.  Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Primăriei municipiului 
Alba Iulia , camera  20, după achitarea sumei de 30RON/exemplar
21. Data limita pentru depunerea ofertei:  31.10.2006 ora 10.00
22. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 31.10.2006 ora 12.00 la sediul  Primăriei 

municipiului Alba Iulia, Calea Moţilor, nr.5 A, Camera 8.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel.0258-817478

marti, 17 octombrie 2006

      PRIMAR                                             ŞEF BIROU INFORMATICA
MIRCEA HAVA                         VINTAN VIRGIL
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