Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
Nr. 94844/10.10.2017
Se aprobă,
Director executiv,
Maria Andronache

ANUNŢ PUBLICITAR – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI
Tip contract: Furnizare
Denumire achiziţie: Achiziţie computere de birou tip 2
Descrierea contractului:
Autoritatea contractantă Casa Judeţeană de Pensii Iași, cu sediul în Iași, jud. Iași,
str. Anastasie Panu, nr. 17-19, bl. Ghica Vodă, sc. 2A-2B, cod fiscal 13590868, tel.
+40232218540, fax +40232410092, adresa de e-mail cjp.iasi@cnpp.ro, adresa de internet
www.cjpiasi.ro urmare a adresei CNPP de aprobare a înlocuirii echipamentelor hardware
defecte și a celor uzate moral din instituţie intenţionează, în baza prevederilor art. 7, alin.
(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, să achiziţioneze prin cumpărare
directă din Catalogul de produse/servicii/lucrări SEAP, computere de birou la sediul Casa
Judeţeană de Pensii Iași – cod CPV 30213300-8. Pentru produsele astfel achiziţionate se va
încheia un contract de furnizare produse.
Obiectul contractului constă în furnizarea de computere de birou la sediul Casei
Judeţene de Pensii Iași.
Condiţii contract:
Operatorii economici interesaţi să depună oferta pot accesa anunţul publicitar și
caietul de sarcini pentru această achiziţie de pe site-ul autorităţii contractante
www.cjpiasi.ro, secţiunea Informaţii de interes public – Achiziţii publice – 2017 – Achiziţie
computere de birou tip 2.
În oferta financiară se va indica preţul exprimat în lei fără TVA.
Preţul unitar al produselor va include toate cheltuielile de livrare și de instalare.
Produsele vor fi livrate gratuit la sediul autorităţii contractante (cheltuielile de
transport cad în sarcina furnizorului).
Perioada de valabilitate a ofertei pe care operatorul economic interesat o va menţiona
în propunerea financiară este de 30 de zile de la data depunerii ofertei.
Termenul de plată al facturii va fi de 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării
facturii la instituţia noastră. Plata se va efectua în cont deschis la Trezorerie aparţinând
operatorului economic.
Limba de redactare a ofertei va fi limba română.
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Condiţii participare:
Termenul limită de depunere a ofertelor este 19.10.2017, ora 12.00.
Oferta va fi depusă la registratura Casei Judeţene de Pensii Iași.
Oferta se va depune într-un singur exemplar, în original și va conţine următoarele
documente:
- Propunerea tehnică – în original;
- Propunerea financiară – în original;
- Certificatul unic de înregistrare – în copie certificată “conform cu originalul”;
- Certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului– în copie
certificată “conform cu originalul”;
Documentele solicitate mai sus trebuie să fie valabile la data prezentării la sediul
autorităţii contractante.
Operatorul economic declarat câștigător va fi înștiinţat de către instituţia noastră
până la data de 24.10.2017 ora 16.30.
Operatorul economic declarat câștigător are obligaţia de a publica în Catalogul de
produse/servicii/lucrări disponibil în SEAP caracteristicile principale, în conformitate cu
cerinţele din caietul de sarcini și preţul unitar exprimat în lei fără TVA al produsului.
Autoritatea contractantă va efectua cumpărarea directă din Catalogul de
produse/servicii/lucrări disponibil în SEAP de la operatorul economic a cărui ofertă este
declarată câștigătoare.
După atribuirea achiziţiei directe în SEAP se va încheia contract de furnizare.
Criterii adjudecare:
Criteriul de adjudecare este cel mai bun raport calitate-preţ.
Termen limită primire oferte: 19.10.2017, ora 12.00.
Informaţii suplimentare:
Prezentul anunţ nu obligă autoritatea contractantă Casa Judeţeană de Pensii Iași să
achiziţioneze serviciile de mai sus.
Persoana de contact: Oana CUCHIRIŢĂ – tel. +40232218540, int. 111 (luni-joi 08.00 –
16.30, vineri 08.00 – 14.00).

Director executiv adjunct,
Mihai CEUCĂ

Întocmit,
Oana CUCHIRIŢĂ
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