UNIUNEA EUROPEANĂ
Biroul de publicare a Suplimentului Jurnalului Oficial al Uniunii Europene
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax: (352) 29 29-42670; E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Informaţii şi formulare on-line: http://simap.eu.int
ANUNŢ DE PARTICIPARE
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Adresă: Str. Apolodor nr.17, latura Nord
Localitatea: Bucureşti
Cod poştal: 050741
Ţară: România
Telefon:
Punct(e) de contact:
+4037/2111314, int. 1927
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Direcţia Asistenţă Tehnică
Blvd. Libertăţii nr.12, sector 5 Bucureşti
Cod poştal: 040129
În atenţia: Cătălin Tudor, consilier pentru afaceri
europene
E-mail:
Fax:
catalin.tudor@mdlpl.ro
+4037/2111376
Adresă (adrese) Internet (după caz)
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.mdlpl.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL): N/A
Alte informaţii pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.I
Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi
sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
■ Altele: completaţi anexa A.II
Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:
■ Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior
□ Altele: completaţi anexa A.III
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
■ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală,
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
□ Agenţie/birou naţional sau federal
□ Colectivitate teritorială
□ Agenţie/birou regional sau local
□ Organism de drept public
□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană

ACTIVITATEA

PRINCIPALĂ

■ Servicii publice generale
□ Apărare
□ Ordine şi siguranţă publică
□ Mediu
□ Afaceri economice şi financiare
□ Sănătate
□ Construcţii şi amenajări teritoriale
□ Protecţie socială

□ Altele (precizaţi): —————————

□ Recreere, cultură şi religie
□ Educaţie
□ Altele (precizaţi): —————
Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante
da □ nu ■
Formular standard 2-FR
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SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Achiziţie de echipamente de birou si vehicul pentru Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului
Profesional şi Tehnic
II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
(Alegeţi numai o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – cea care corespunde cel mai bine
obiectului specific al contractului sau al achiziţiei dvs.)
□ B) Produse
■ c) Servicii
□
a) Lucrări
Executare
□ Cumpărare
■ Categoria
□□
serviciilor:
Proiectare şi executare
□ Leasing
□ (Pentru categoriile de servicii 1-27,
□ Închiriere
Executarea, prin orice
□ consultaţi anexa II la Directiva
mijloace, a unei lucrări,
Închiriere cu opţiune
□ 2004/18/CE)
conform cerinţelor
de cumpărare
specificate de autoritatea
O combinaţie între □
contractantă
acestea
Locul principal de prestare
Locul principal de executare
Locul principal de livrare
Locul principal de livrare
va fi Bucuresti însă
bunurile vor fi livrate şi la
filialele Centrului Naţional
pentru
Dezvoltarea
Învăţământului Profesional
şi Tehnic din Târgovişte
(jud Dâmboviţa), Drobeta
Turnu
Severin
(jud
Mehedinţi), Timiş (jud
Timiş), Iaşi (jud Iaşi),
Braşov (jud Braşov), Cluj
(jud Cluj), Brăila (jud
Brăila), Bucureşti.
Cod NUTS□□□□□□
Cod NUTS: RO
Cod NUTS□□□□□□
II.1.3) Anunţul implică
Un contract de achiziţii publice ■
Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie
dinamic (SAD) □
Încheierea unui acord-cadru □
II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz)
Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici□
Acord-cadru cu un singur operator economic □
Numărul □□□ sau, după caz, numărul maxim □□□
de participanţi la acordul-cadru preconizat
Durata acordului-cadru: Durata în ani: □□ sau în luni: □□□
Justificarea unui acord-cadru a cărui durată depăşeşte patru ani:
Estimarea valorii totale a achiziţiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru (după caz; numai
în cifre):
Valoarea estimată fără TVA: _________________
Monedă: ————
sau intervalul: între __________ şi _______________
Monedă: ————
Frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite (dacă se cunosc): ————
II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Contractul are ca scop livrarea, instalarea, punerea în funcţiune, mentenanţa in perioada de garantie a
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bunurilor şi sau echipamentelor furnizate pentru dotarea sediilor UIP (Centrul TVET) precum si a
vehiculului, contractul fiind folosit in principal la echiparea unor birouri regionale ale Centrului
TVET, cu scopul de a facilita intalnirile si pregatirile in regiune pentru asistarea potentialilor
promoteri de proiect la dezvoltarea protofoliului de proiecte pentru Fondul Social European.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Vocabular suplimentar (după caz)
Vocabular principal
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
Obiect
30000000-9
principal
30200000-1
30231000-7
30231100-8
30233231-9
31400000-0
31431000-6
32420000-3
34110000-1
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□
□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□
II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
Obiect(e)
suplimentar(e)

II.1.8) Împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi
anexa B de câte ori este necesar, pentru fiecare lot în parte)
Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă):
un singur lot
□
unul sau ■
toate
mai
loturile
multe
loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante

da ■ nu □
da ■ nu □
□

da □ nu ■

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)
Conform documentaţiei de atribuire
După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 70.000,00.
Monedă: Euro
sau intervalul: între __________ şi _______________
Monedă: ————
da □ nu ■
II.2.2) Opţiuni (după caz)
Dacă da, descrierea acestor opţiuni: ———————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni:
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numărul de prelungiri posibile (după caz): 0 sau interval: între □□□ şi □□□
Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul
prevăzut al contractelor ulterioare: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata în luni: 16 sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Începând de la ordinul Managerului de Proiect
Formular standard 2-FR
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SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
Garanţia pentru participare se va constitui sub forma Scrisorii de garanţie bancară în original astfel
pentru:
L01: Echipamente de birou........................................................... 800,00 €
L02: Vehicul..................................................................................... 500,00 €
In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie bancara va fi emisa pe Leaderul Asociaţiei.
Se accepta o singură scrisoare de garanţie care sa acopere suma aferenta loturilor ofertate sau scrisori
de garanţie separate pe fiecare lot.
Autoritatea Contractanta îşi rezervă dreptul de a respinge Scrisoarea de Garanţie Bancară în urma
verificărilor efectuate de autorităţile bancare româneşti.
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Contractul este finanţat din fonduri comunitare, prin Programul Naţional PHARE 2006, componenta
Coeziune Economică şi Socială.
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul (după caz)
Ofertanţii se pot asocia în condiţiile prevăzute în Fişa de Date a Achiziţiei
—————————————————————————————————————
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale (după caz)
da □ nu ■
Dacă da, descrierea acestor condiţii
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în
registrul comerţului sau al profesiei
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate.
Oferta este considerată inacceptabilă atunci când este depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani, din
motive imputabile acestuia, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit in mod defectuos obligaţiile
contractuale fata de Autoritatea Contractanta.
Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publica, respectiv nu este
eligibil, orice ofertant care se afla in oricare dintre următoarele situaţii:
a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau
activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o
situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care este stabilit;
d) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

e) a fost condamnat, in ultimii 5 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti,
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru frauda
si/sau pentru spălare de bani;
f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în
legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a) - e).
III.2.2) Capacitatea economică şi financiară
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după
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respectării cerinţelor menţionate:
Cifra de afaceri anuala a ofertantului (in cazul
ofertantilor individuali) SAU cifra de afaceri
medie anuala a ofertantului (in cazul asocierilor)
pentru fiecare din ultimii 3 ani (2004, 2005,
2006).
Acces la o linie de credit.

III.2.3) Capacitatea tehnică
Informaţii si formalitati necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate:
Finalizarea in ultimii 5 ani a unui contract de
livrare produse de valoare si natura similara cu
oferta sau a 2 contracte care cumulate sunt cel
puţin de valoarea si natura similara ofertei. In
cazul asocierilor condiţia se va considera
îndeplinita in mod cumulativ. Ofertantul va
prezenta pt. contractele propuse ca experienţa
similara copii după documente doveditoare.
ofertantul nu va subcontracta serviciile in
proportie mai mare de 49%.
III.2.4) Contracte rezervate (după caz)
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
Contractul va fi executat numai în cadrul unor
forţei de muncă protejate

caz):
Trebuie sa fie cel puţin egala cu valoarea ofertei
pentru lotul ofertat. Daca se depune o oferta pe
mai multe loturi cifra medie va fi cel puţin suma
valorii loturilor ofertate.
10% din valoarea lotului ofertat.
Daca se ofertează pentru mai multe loturi se va
prezenta cate o scrisoare bancara pentru fiecare
lot.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (după
caz):
Valoare cumulata a contractelor de minim
valoarea ofertata ( pentru fiecare lot in parte).

programe de ocuparea

da □ nu ■
□
□

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată

■
□
□ Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
————————————————————————
□ Au fost deja selectaţi candidaţi
da □ nu □
Negociere
Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici
selectaţi deja în secţiunea VI.3) Informaţii suplimentare
□ Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Negociere accelerată
————————————————————————
□
Dialog competitiv
IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să participe
(licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat □□□
SAU Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□
Criterii obiective de limitare a numărului de candidaţi:
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
(negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce
da □ nu □
progresiv numărul soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie
negociate
Formular standard 2-FR
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire (bifaţi rubrica sau rubricile corespunzătoare)
■
Cel mai mic preţ
Sau
□
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte
■ criteriile menţionate în continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate împreună cu
ponderarea sau în ordine descrescătoare a priorităţii, în cazul în care nu se poate realiza
ponderarea din motive demonstrabile)
□ criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o ofertă sau de a participa la
negociere sau în documentul descriptiv
Criterii
Pondere
Criterii
Pondere
1. ------------------------------6. -----------------------------------2. ------------------------------7. -----------------------------------3. ------------------------------8. -----------------------------------4. ------------------------------9. -----------------------------------5. ------------------------------10. ---------------------------------IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică
da □ nu ■
Dacă da, informaţii suplimentare despre licitaţia electronică (după caz)

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă (după caz)
RO2006/018-147.04.01
IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract
Dacă da,
Anunţ de intenţie
□
Anunţ despre profilul cumpărătorului
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO:
Numărul anunţului în JO:

da □ nu ■
□

IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare (cu excepţia
unui SAD) sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog competitiv)
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente
Ora: 14:30 ora locală
Data: 16/11/2007 (zz/ll/aaaa)
da □ nu ■
Documente de plată
Dacă da, preţul (numai în cifre): —————————————
Monedă: ——
———□
Condiţii şi modalitate de plată:
IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/11/2007 (zz/ll/aaaa)
Ora: 16:00 ora locală
IV.3.5) Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau de participare candidaţilor
selectaţi (dacă se cunoaşte)
(în cazul unei licitaţii restrânse sau al unei negocieri sau dialog competitiv)
Data: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
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IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
E
S
□

C
S
□

D
A
□

D
E
□

E
T
□

E
L
□

E
N
□

F
R
□

I
T
□

L
V
□

L
T
□

H M
U T
□ □

N
L
□

P
L
□

P
T
□

S
K
□

S
L
□

F
I
□

S
V
□

Altele: Română.
IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta (în cazul
unei licitaţii deschise)
Până la: □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)
sau Durata în luni: □□□ sau în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor
Data: 19/11/2007 (zz/ll/aaaa)

Ora: 17:00 ora locală

Locul (după caz): Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
Blvd. Libertăţii nr.12, sector 5, Bucureşti
Et IV, sala de şedinţe
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (după caz)
da ■ nu □
Reprezentanţi ai ofertanţilor, pe baza prezentării unei împuterniciri scrise şi a unui act de identitate, cu
fotografie, al persoanei împuternicite.
Formular standard 2-FR

SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)
da □ nu ■
Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ————————
da ■ nu □
VI.2) CONTRACTUL SE ÎNSCRIE ÎNTR-UN PROIECT/PROGRAM
FINANŢAT DIN FONDURI COMUNITARE
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) şi/sau program(e):
Proiectul este finanţat prin programul naţional Phare 2006 pentru România, componenta Coeziune
Economică şi Socială (prioritatea B, măsura D), în baza Memorandumului de Finanţare semnat între
Guvernul României şi Comisia Europeană în data de 14 decembrie 2006.
VI.3) ALTE INFORMAŢII (după caz)
Documentatia de atribuire va fi publicata pe SEAP (www.e-licitatie.ro) si www.mdlpl.ro (Sectiunea
achizitii publice). Clarificarile vor fi publicate in aceleasi locatii mentionate mai sus.
Solicitările de clarificări se vor înainta către persoana de contact indicată în acest Anunţ, prin fax (la
nr. +4037/2111314), e-mail (catalin.tudor@mdlpl.ro) sau poştă (la adresa: Ministerul Dezvoltarii,
Lucrărilor Publice şi Locuintelor, B-dul Libertăţii 12, Et. 4, Camera 425, Sector 5, Bucureşti,
România). Răspunsurile la clarificări vor fi publicate în SEAP şi pe pagina de Internet a Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Toate clarificarile transmise vor fi semnate de luare la
cunoştinţă de către ofertant şi anexate la ofertă.
VI.4) CĂI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru căile de atac
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: : Strada Stavropoleos nr.6, 030084 Bucuresti, Romania
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084

Ţară: România
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E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +4021310464
Adresă Internet (URL): www.cnsc.ro
Fax: +40213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere (după caz)
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate:
Cod poştal:
Ţară:
E-mail:
Telefon:
Adresă Internet (URL)
Fax:
VI.4.2) Utilizarea căilor de atac (completaţi rubrica VI.4.2 SAU, după caz, rubrica VI.4.3)
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac:
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac
Denumire oficială: Direcţia Generală Juridică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor
Adresă: Strada Apolodor, nr. 17, latura Nord, Sector 5
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 050741
Ţară: România
E-mail:
Telefon: +4037/211.1609
Adresă Internet (URL)
Fax: +4037/211.8512
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNŢ: 24/09/2007 (zz/ll/aaaa)
Formular standard 2-FR
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ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT
I) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate:
Punct(e) de contact:
În atenţia:
E-mail:
Adresă Internet (URL):

Cod poştal:
Telefon:

Ţară:

Fax:

II) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL DE
SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND
UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC)
Denumire oficială: Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP)
Adresă:
Localitate:
Cod poştal:
Ţară:
Punct(e) de contact:
Telefon:
În atenţia:
E-mail:
Fax:
Adresă Internet (URL): www.e-licitatie.ro , www.mdlpl.ro
III) ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE
Denumire oficială:
Adresă:
Localitate:
Punct(e) de contact:
În atenţia:
E-mail:
Adresă Internet (URL):

Cod poştal:
Telefon:

LA

CARE

TREBUIE

EXPEDIATE

Ţară:

Fax:
Formular standard 4-FR
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ANEXA B
INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 001

DENUMIRE: ECHIPAMENTE DE BIROU

1) DESCRIERE SUCCINTĂ
Lotul contine urmatoarele produse: PCs, Switch LAN, UPS, Laser Printer, Router wireless.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE)
Vocabular principal

Obiect principal

Obiect(e)
suplimentar(e)

30000000-9
30200000-1
30231000-7
30231100-8
30233231-9
31400000-0
31431000-6
32420000-3
□□.□□.□□.□□.-□
□□.□□.□□.□□.-□
□□.□□.□□.□□.-□
□□.□□.□□.□□.-□

□□□□-□ □□□□-□

□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□

□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□

3) CANTITATE SAU DOMENIU
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Daca se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________________ Monedă: ___________________
sau intervalul: între ______________________ şi _____________________________ Monedă: ___________________
4) INDICAŢII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE ÎNCEPERE/DE
FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau in zile: □□□□ (incepand cu data atribuirii contractului )
sau incepand din □□/□□ / □□□□ (zz//ll/aaaa)
pana la
□□/□□ / □□□□ (zz//ll/aaaa)
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------(Utilizati prezenta anexa separat pentru fiecare lot)-----------------------------------Formular standard 2-RO
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ANEXA B
INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 002

DENUMIRE: Vehicul

1) DESCRIERE SUCCINTĂ
Lotul contine urmatorul produs:Vehicul
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE)
Vocabular principal

Obiect principal
Obiect(e)
suplimentar(e)

34110000-1
□□.□□.□□.□□.-□
□□.□□.□□.□□.-□
□□.□□.□□.□□.-□
□□.□□.□□.□□.-□

□□□□-□ □□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□

□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□
□□□□-□

3) CANTITATE SAU DOMENIU
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Daca se cunoaşte, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): __________________ Monedă: ___________________
sau intervalul: între ______________________ şi _____________________________ Monedă: ___________________
4) INDICAŢII PRIVIND O ALTĂ DURATĂ A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE ÎNCEPERE/DE
FINALIZARE (după caz)
Durata în luni: □□ sau in zile: □□□□ (incepand cu data atribuirii contractului )
sau incepand din □□/□□ / □□□□ (zz//ll/aaaa)
pana la
□□/□□ / □□□□ (zz//ll/aaaa)
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------(Utilizati prezenta anexa separat pentru fiecare lot)-----------------------------------Formular standard 2-RO
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