INVITAŢIE DE PARTICIPARE
1. Autoritatea contractantă: JUDETUL CONSTANTA
Adresa: Bulevardul Tomis, Nr. 51, Constanţa, 900725
- cod fiscal: 2981739
- telefon: +40-241- 488.413 fax: +40-241- 488.411
- e-mail: licitatii@cjc.ro web: www.cjc.ro
2.

Denumire achizitie si Cod CPV: 30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer

3. Descrierea produselor: Achiziție echipamente de rețea, componente și accesorii
computere/servere și rețelistică conform specificatiilor tehnice, anexate prezentei invitatii.
Produs
Lot 1 - unelte/instrumente de măsură
1. Multimetru digital, carcasa antișoc
2. Trusă șurubelnițe magnetice cu mâner ergonomic
3. Trusă set lipire (pistol + letcon + accesorii)
Lot 2 - echipamente rețea
1. Echipament rețea - switch Gigabit 8 porturi fără management
2. Echipament rețea - switch Gigabit 24 porturi cu management
Lot 3 - consumabile rețelistică
1. Cablu rețea - UTP
2. Mufe rețea + protecție mufe
Lot 4 - componente și accesorii computere/servere
1. Cablu KVM
2. Sursa server
3. SSD intern 250GB
4. HDD 1TB + husă
5. HDD 2TB + husă
6. Memorie USB 3.0 8GB
7. Memorie USB 3.0 16GB
8. Memorie USB 3.0 32GB
9. Mouse + pad ergonomic (cu gel)
10. Baterii UPS 12v/17Ah
11. Baterii UPS 12v/7,2Ah
12. Baterii 1,5V AA
13. Baterii 1,5V AAA
14. Baterii 9V
15. Baterii CR2032
Lot 5 - accesorii media
1. Ecran proiecție

Cant
1
1
1
5
5
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20
2

4. Tip achiziţie: Achiziţie directă
5. Sursa de finanţare: Bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
6. Tipul contractului: Contract furnizare produse
7. Condiţii de participare: Operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Pot
participa toti operatorii economici interesaţi, indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SICAP. Oferta
va fi însoţită de adresa de înaintare Formular 1, în care se va preciza obiectul achiziţiei. Oferta va
conţine o descriere a produselor, în vederea verificării conformităţii acestora cu specificaţiile tehnice
solicitate şi oferta financiară care cuprinde formularul de ofertă - Formular 2 şi Anexa - Centralizator de
preţuri.
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se
pot solicita informaţii şi clarificări: Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte, Consiliul
Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.+40-241.488.413, fax.+40-241.488.411, e-mail:
licitatii@cjc.ro .

9. Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Oferta declarată câștigătoare este cea cu prețul cel mai
scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor minime solicitate prin Specificaţiile tehnice, considerate
obligatorii. Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 de zile
10. Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.06.2018, ora 12:00.
11. Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite
ofertele pe adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura CJC cu scrisoare de înaintare, conform
modelului anexat (Formular 1), până la data limită de depunere a ofertelor.

12. Alte informaţii: Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Oferta va fi însoţită de
scrisoarea de înaintare conform Formular 1, în care se va preciza obiectul achizitiei, respectiv numărul
lotului. Ofertantul va prezenta propunerea tehnică pentru fiecare lot in parte pentru care se depune
oferta. Ofertantul va include în propunerea tehnică descrierea fiecărui element conform cerinţelor din
specificaţiile tehnice, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în prezentele
specificaţii tehnice pentru fiecare lot în parte, aşa cum este solicitat prin specificaţiile tehnice ataşate
invitaţiei. Propunerea financiară va conţine Formularul de ofertă – Formular 2 pentru fiecare lot, în care
se va înscrie preţul ofertei fără TVA însoţit de Anexa la Formularul de ofertă – Centralizator de preţuri
pentru fiecare lot în parte, pentru care se depune ofertă, conform modelelor anexate prezentei invitaţii
de participare. In preţul total al ofertei vor fi incluse toate cheltuielile de: transport, alte taxe ocazionate
de livrare sau furnizare. Se va depune o declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (evitarea conflictului de interese) conform model Formular 3.
Ofertantului castigator i se va solicita certificat ONRC, valabil la data limita de depunere a ofertei, din
care sa rezulte ca are inscris obiectul de activitate corespunzator obiectului achizitiei. Autoritatea
contractantă va achiziţiona produsele de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016.
Ofertele depuse după termenul limită se consideră întârziate şi vor fi respinse. Ofertele care nu conţin
date destinate să dovedească îndeplinirea cerinţelor din specificaţiile tehnice, vor fi respinse. Ofertantul
desemnat câştigător va posta oferta în SICAP, în condiţiile în care deţine cont. În cazul în care ofertantul
selectat nu va îndeplini condiţiile de participare, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe
următorul loc, în baza criteriului de adjudecare.

