Nr. 1101 din 10.05.2019

ANUNȚ
privind achiziția de Echipamente IT

Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila invită operatorii economici să participe
la achiziția de echipamente IT conform tabelului de mai jos .
Modalitatea de achiziție – achiziție directă, procedura se va finaliza prin încheierea unui contract de
furnizare
Valoarea estimată – 16.900 lei fara TVA
Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut/pachet
Valabilitatea ofertei – 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
Prețul - va fi exprimat în lei fără TVA pentru fiecare produs
Termen de livrare
Livrarea se va efectua pe bază de comandă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comenzii,
la sediul instituției între orele 8 – 16.
Condiții de livrare
Produsele vor fi livrate în ambalajul original. Produsele neconforme la recepție vor fi înlocuite în
maxim 24 ore pe cheltuiala exclusivă a prestatorului. Cheltuielile de transport, ambalare și a oricăror
alte cheltuieli aferente expedierii vor fi suportate de furnizor.
Plata
Plata facturii va fi efectuată de Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila în termen de 15 zile
după recepția cantitativă și calitativă a produselor, prin ordin de plată, în contul deschis de operatorul
economic la Trezorerie.
Termen de primire oferte – 15 Mai 2019 ora 12:00.
Oferta se detaliază astfel:
Nr
crt

Denumire produs/descriere

UM

Canti
tate

Preț unitar
- lei –

Valoare
- lei –

fără TVA

fără TVA

TOTAL

Oferta se va transmite la adresa cristian_balan@bjbraila.ro sau se va depune la Secretariatul
Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” Brăila din Brăila, Piața Poligon, Nr. 4, Et. 2 până la data de
15 Mai 2019 ora 12:00.
Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus sau după data și ora stabilite în
acest sens vor fi respinse.
Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minimale privind caracteristicile precizate în tabelul de
mai jos, vor fi considerate neconforme. Caracteristicile specificate mai jos sunt minimale și obligatorii.
Ofertele se vor întocmi astfel încât produsele să fie ușor de identificat, de preferat în ordinea și
cu denumirea produselor similar tabelului de mai jos.

Pachet echipamente IT
Nr crt

Cod CPV

UM

Cantitate

1

Denumire produs
Proiector Full HD, rezolutie nativa 1920x1080,
HDMI, Tehnologie DLP, Short Throw

32223000-2

buc

1

2

UPS – capacitate putere 3000VA/2700W,
minim 2400W, obligatoriu rackmount

30000000-9

buc

1

3

Imprimanta carduri cu RFID+MSR

30232110-8

buc

1

4

Videoproiector Full HD 1920x1080 cu WLAN,
2500 lumeni

32223000-2

5

Laptop – frecventa procesor minim 3,5 GHz,
ecran de 15.6”, Full HD, memorie RAM 8GB,
HDD de 1 TB (sau SSD 128/256 GB), placa video
minim 2GB, cu sistem de operare instalat sau
fără sistem de operare, Unitate DVD

30125100-2

buc
1

buc

1

