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1760/25.05.2018               

Anunţ SEAP Nr. ADV1013696 

    

INVITAŢIE 

de participare la atribuirea contractului pentru achiziţia 

 

Denumire contract: Sever de calcul   1buc 

Cod CPV: 48800000-6   - Servere 

Tipul achiziţiei: furnizare produse 

Valoare estimată:  110.900,00 lei 

 

Descriere contract: Sever de calcul   1buc 

 

Cu următoarele caracteristici: 

Este obligatoriu ca serverul de calcul ofertat să fie disponibil comercial la data 

depunerii ofertei. Nu vor fi luate în considerare prognoze, estimări sau anunţuri ale 

ofertantului sau producătorului. 

Produsul ofertat trebuie să fie nou şi nefolosit. 

CARACTERISTICILE TEHNICE COMPLETE SUNT CUPRINSE ÎN 

CAIETUL DE SARCINI CE SE POATE DESCĂRCA DE PE SITE-UL 

INSTITUTULUI www.itim-cj.ro  “ACHIZIŢII 2018”. 

Caracteristicile tehnice conţinute în prezentul anunţ sunt minimale, obligatorii şi 

eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt declarate neconforme 

potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din HG395/2016 - oferta „nu satisface în 

mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”. 

 

          Condiţii de contract:  

DOCUMENTE ÎNSOŢITOARE 

a) Declaraţie de conformitate pentru produs; 

b) Certificat de garanţie; 

c) Manuale de utilizare şi întreţinere; 

d) Lista componentelor livrate. 

Termenul de garanţie de minimum 3 ani. 

Termenul de livrare: 5 săptămâni de la contractare, cu posibilitate de livrare 

în avans. 
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Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport, punere în funcţiune şi 

instruire personal. 

Condiţiile de contractare sunt cuprinse în CAIETUL DE SARCINI ce se poate 

descărca de pe site-ul institutului  www.itim-cj.ro  “Achiziţii 2018”. 

Termen de plată la 30 zile de la primirea facturii emisă în baza Procesului-verbal 

de punere în funcţiune şi instruirea personalului operator al beneficiarului. 

 

         Condiţii de participare:  

Pot depune oferte persoane fizice sau juridice înregistrate la 

Registrul Oficiului Comerţului, cuprinse în Catalogul E-licitaţie.  

Ofertantului declarat câştigător i se poate cere LISTA CU ECHIPAMENTELE 

SIMILARE FURNIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI. 

 

Criterii de adjudecare: 

ŞPreţul cel mai scăzut în condiţiile satisfacerii tuturor cerinţelor din Caietul de 

sarcini. 

Caracteristicile tehnice conţinute în prezentul anunţ sunt minimale, obligatorii şi 

eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe sunt declarate neconforme 

potrivit prevederilor Art. 137, al.(3), litera a) din HG395/2016 - oferta „nu satisface în 

mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini”. 
 

Informaţii suplimentare:  

Termenul de depunere a ofertelor:  31 mai 2018, ora 13:00. 

Caracteristicile tehnice şi condiţiile de contractare sunt cuprinse în CAIETUL 

DE SARCINI ce se poate descărca de pe site-ul institutului www.itim-cj.ro  

“Achiziţii 2018”. 

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: dumitru.chincisan@itim-cj.ro , şi 

oferta declarată câştigătoare se va publica în SEAP sub denumirea “Sever de 

calcul”.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Autorităţii contractante, Ing. 

Dumitru CHINCIŞAN; tel. 0264-584037; mobil 0731-03.00.66. 

 

     Şef Compartiment Intern                Vizat Oficiul Juridic 

Specializat în Domeniul Achiziţiilor    Drd. Mariana ANDREI 

       Ing. Dumitru CHINCIŞAN 
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