Proiect Co-Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 45 / 4.07.2012
Aprobat,
Luminiţa Holban, Manager Proiect
ANUNŢ
ACHIZIŢIE PACHET SERVICII COMPLETE DE COMUNICAŢII
ÎN CADRUL PROIECTULUI „MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI
DURABIL AL SITURILOR NATURA 2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416
Achizitor:

Asociaţia Educaţional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Tipul achiziţiei:

Servicii de telefonie si de transmisie de date, cod CPV 64210000

Procedura aplicată:

Achiziţie directă cu prospectarea pieţei

Obiectul achiziţiei:

Pachet complet de servicii de comunicaţii pentru Unitatea de

Implementare a Proiectului (UIP)
Durata contractului:

30 luni

Valoarea estimată a achiziţiei:

27.000 RON fără TVA (sau 900 RON/lună fără TVA)

Criteriul de atribuire a contractului: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
Termenul de depunere a ofertelor:

13.07.2012

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentația de atribuire sau la o
altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com
Prin poştă sau personal la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2,
ap. 7, Sighişoara 545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Persoana de contact:

Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar, 0742012626

Contestaţii:

Se pot depune la adresa Str. Griviţei nr. 4, Bloc 2, ap. 7, Sighişoara

545400, în atenţia d-nei Codruţa Vranceanu.
Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com
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Instanţa competentă:

Judecătoria Sighişoara
Sighişoara, jud.Mureş
str. Justiţiei, nr.3
Cod poştal 545400
E-mail preşedinte: volanschi.doina@just.ro
Grefier şef: elidia.marginean@just.ro
Telefon: 0265 – 771851 / Fax: 0265 - 773728

Descrierea obiectului contractului de achiziţie (specificaţiile tehnice):
Obiectul contractului este achiziţionarea unui pachet complet de servicii de comunicaţii pentru
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), la adresa Calea Turzii nr. 30B, ap. 3, Cluj-Napoca,
care să cuprindă cel puţin următoarele servicii:
1. Telefonie fixă – 1 post cu două terminale la sediul UIP,
2. Internet fix la sediul UIP (pentru cel puţin 2 calculatoare desktop şi wireless pentru cel puţin
5 calculatoare laptop, trafic nelimitat, viteză minimă 4Mbps),
3. Internet mobil pentru 2 calculatoare laptop (trafic nelimitat),
4. Telefonie mobilă (4 numere), cu minute incluse atât naţionale cât şi în reţea, şi cu gratuitate
între numerele din grup,
5. Instalarea infrastructurii fizice necesare pentru funcţionarea serviciilor de mai sus şi
rezolvarea operativă a eventualelor deranjamente/defecţiuni pe toată perioada contractului.
Alte condiţii:
Oferta trebuie semnată şi ştampilată, şi transmisă prin completarea formularului de ofertă anexat, la
care puteţi ataşa şi alte documente specifice.
Valoarea ofertei trebuie exprimată în RON fără TVA sau, dacă oferta este în euro, trebuie precizat
exact cursul de schimb la care se va factura.
Serviciile trebuie facturate lunar, pe o singură factură, cu prezentarea detaliată a costurilor pe
abonamente, convorbiri, deduceri etc.
În cazul în care oferta dumneavoastră va fi selectată pentru contractare, la semnarea contractului
vom avea nevoie de o copie a certificatului de înregistrare fiscală (CUI) al companiei.
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Anexa 1: FORMULAR DE OFERTĂ
În atenţia Asociaţiei Educaţional-Ecologice Ecotransilvania, str. Gării nr. 5A, Sighişoara 545400
Subsemnatul ........................................................., legal autorizat să semnez oferta în numele
companiei ............................................., vă transmit următoarea ofertă de preţ, conform
specificaţiilor tehnice cuprinse în documentaţia de achiziţie.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai mic preţ sau oricare dintre ofertele
primite.
Oferta 1

Oferta 2

Valabilitatea ofertei (până la ...)
Telefonie fixă
Valoare abonament lunar (fără TVA)
Număr minute incluse dacă este cazul
-

Naţionale

-

Internaţionale (fix/mobil)

Tarif/minut peste cele incluse
-

Naţionale

-

Internaţionale (fix/mobil)

Aparat telefon /fax inclus (Da / Nu)
Internet fix
Valoare abonament lunar (fără TVA)
Viteză minimă transfer date
Număr maxim utilizatori (dacă e cazul)
Internet mobil (2 laptopuri)
Valoare abonament lunar (fără TVA)
Viteză minimă transfer date
Telefonie mobilă (4 numere)
Valoare abonament lunar (fără TVA)
Page 3 of 4

Anunţ achiziţie

Convorbiri gratuite nelimitate între cele
4 numere (Da / Nu)
Număr minute incluse
-

În reţea

-

Naţionale

-

Internaţionale (fix/mobil)

Tarif / minut peste cele incluse
-

În reţea

-

Naţionale

-

Internaţionale (fix/mobil)

Număr SMS-uri incluse
-

În reţea

-

Naţionale

-

Internaţionale

Tarif / SMS peste cele incluse
-

În reţea

-

Naţionale

-

Internaţionale

Trafic date inclus
Tarif / trafic date peste cel inclus
Smartphone cu geotagging (specificaţi

Inclus sau disponibil la

modelul)

preţul de ...

Alte documente anexate: ..................
Întocmit,
Codruţa Vrânceanu, Manager Financiar
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