Nr.

ANT.916 / 02.06.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI BRAŞOV, cu
sediul în localitatea Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 6, județul Brașov, având CIF 9870339, are onoarea să vă invite să
participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de
<<Servicii mentenanta IT iulie-decembrie (RN+CS)>>
1. Obiectul achiziției:
Cu Referatul de necesitate nr. 30449 / 26.04.2021 întocmit de COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV,
PATRIMONIU, TEHNIC SI APROVIZIONARE - DGASPC BV, a fost înaintată solicitarea în vederea derulării
achiziției publice privind <<Servicii mentenanta IT iulie-decembrie (RN+CS)>>.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă
3. Codul de clasificare CPV:
Servicii de reparare a perifericelor informatice
50323200-7
4.
CuSursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează sa fie atribuit: buget.
5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
Propunerea tehnică
a. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele din Caietul de
Sarcini;
Propunerea financiară
a. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu
privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică,
conform caietului de sarcini;
6. Limba de redactare a ofertei: română.
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.
8. Prețul va fi ferm, exprimat în lei, fără TVA.
o NU se acceptă oferte alternative.
9. Valoarea maximă estimată a achiziției:
Valoarea estimată a achiziției publice, pentru atribuirea achiziției, este de 28.000,00 lei fără TVA, 33.320,00
lei cu TVA.
10. Criteriul de atribuire utilizat:
Preţul cel mai scăzut.

11. Termenul comercial în care se va încheia contractul:
Cheltuielile de transport și alte cheltuieli ocazionate de furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția
lucrarilor vor fi suportate de prestator.
12. Plata se va face în lei, în 30 zile de la data primirii facturii fiscale.
13. Ofertele se depun la adresa de e mail achizitii@dgaspcbv.ro.
14. Data limită pentru transmiterea ofertelor:
Ofertele se depun până la data de 11.06.2021, ora 12:00.
Cerințele minime obligatorii care vor trebui îndeplinite de către ofertanți sunt cele prevăzute în Caietul
de Sarcini .
Anunțul de publicitate a fost publicat și pe platforma SEAP cu nr. ADV1217763 în 02.06.2021.
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