ANUNŢ DE PARTICIPARE
ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PRODUSE

1. Denumirea autorităţii contractante: Ministerul Integrării Europene. Cod fiscal: 13646233
Adresa: Str. Apolodor nr17, Latura Nord, sector 5, Bucureşti. Tel. 301.14.14/ fax. 336.85.93.
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare: licitaţie deschisă.
b)Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: „Contract de furnizare de
produse”.
3. a) Locul de livrare a produselor: Sediul Ministerului Integrării Europene Bucureşti, str. Apolodor
nr.17, latura Nord, sector 5 Bucureşti.
b) Natura şi cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: „Echipamente tehnică de calcul” - cod CPSA
3002.12, cod CPSA 3002.14, CPSA 3002.16, cantităţile şi caracteristicile produselor sunt descrise în
documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei.
c) Ofertanţii sunt obligaţi să depună oferta pentru întreaga cantitate de produse solicitate.
4. Data limită de livrare a produselor: livrarea se va efectua în termen de maxim 30 zile de la data
încheierii contractului.
5. a) Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate obţine de la Direcţia Achiziţii
Publice Administrativ, din cadrul Ministerului Integrării Europene, str. Apolodor nr. 17, sector 5,
Bucureşti, tel 301.14.62/301.14.55, începând cu data de 21.04.2006 între orele 9.00 şi 16.00. Pentru
achiziţionarea documentaţiei se va prezenta copie a Certificatului de înregistrare al societăţii şi copie
a actului de identitate a persoanei împuternicite să ridice documentaţia.
b) Preţul unui exemplar este de 30 RON;
c) Data limită pentru solicitarea clarificarilor:18.05.2006
6. a) Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.05.2006, ora 14.00
b) Ofertele vor fi depuse la sediul Ministerului Integrării Europene - Bucureşti, str. Apolodor, nr.17,
latura Nord, sector 5 Bucureşti, camera 3 - Registratură.
c) Ofertele vor fi redactate în limba română.
7. a) Persoanele admise să asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor
b) Ofertele vor fi deschise la sediul Ministerului Integrării Europene str. Apolodor nr.17, latura Nord,
sector 5 Bucureşti la data de 26.05.2006, ora 14.
8. Garanţia de participare este de 7.000 RON, va fi valabilă 60 de zile şi va fi constituită sub formă de
scrisoare de garanţie bancară în favoarea Ministerului Integrării Europene;
9. Sursa de finanţare: bugetul de stat al Ministerului Integrării Europene.
10. Informaţiile privind condiţiile de eligibilitate, precum şi cerinţele minime cu privire la capacitatea
tehnică şi economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii sunt precizate în
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
11. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile.
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este: "Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
tehnico-economic."
13. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
14. A fost publicat anunţ de intenţie în Monitorul Oficial Partea a VI-a, nr.15 din 20.01.2006
15. Anunţul de participare a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial la data de 19.04.2006.

