
      
Anunț achiziție: 

 

”Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, copiatoare, 

imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)” 

 

Tip anunț: Achiziție directă 
 

Tip contract: Serviciu 
 
Denumire achiziție: ”Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, 

copiatoare, imprimante, fax-uri, echipamente de rețea)” 
 

Cod CPV: 
50312000-5 – Repararea și întreținerea echipamentului informatic 
 

Descriere achiziției:   
Service Echipamente Tehnică de Calcul (calculatoare, copiatoare, imprimante, fax-uri, 

echipamente de rețea) 
 

Valoarea estimata: 116.487,16 lei fără TVA 
 
Condiții achiziție: cu respectarea în totalitate a cerințelor caietului de sarcini nr. 

85346/18.04.2022 si anexele acestuia. 
 
Oferta va fi însoțită de CERTIFICAT CONSTATATOR emis de către Oficiul Registrului 

Comerţului ce demonstrază capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 
(original/copie lizibilă /forma electronică). Certificatul / certificatele trebuie să fie 

valabil / valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în activitate 
autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului. Informaţiile 
cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale şi valabile/actualizare la 

momentul prezentării. 
 
Termenul minim de valabilitate al ofertei este de 90 zile. 

 
Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț și a caietului de sarcini nr. 

85346/18.04.2022 si anexele acestuia. 
 
Oferta va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de sarcini atașat, astfel 

încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a 
corespondenței cu toate cerințele și specificațiile din caietul de sarcini atașat. 

 
Oferta va fi prezentată conform structurii din Cap. III Modul de întocmire și prezentare 
a ofertei din Caietul de sarcini nr. 85346/18.04.2022. 

 
Durata contractului: 1 an  

 



 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai 

scăzut”  
 

Data afișării anunț: 13.05.2022 
 
Data limită primire oferte: 18.05.2022, ora 23:59  

 
Modalitate desfășurare: 

Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte conform prezentului 
anunț pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro. 
 

Ofertanții pot solicita clarificări anterior depunerii ofertelor, pe adresa de e-mail 
achizitiipublice@primaria-constanta.ro Potențialii ofertanți au obligația de a consulta 

anunțul de publicitate, publicat pe site-ul primăriei municipiului Constanța, în vederea 
verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul. 
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