INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNICA DE CALCUL

Autoritatea contractantă, Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”, doreste sa achizitioneze Echipamente tehnica de calcul.
Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv conform art. 43 (2) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor
contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP,
produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin. (1).”
CPV Echipamente tehnica de calcul

30000000-9

CPV: 30211000-1 - Unitate centrala de procesare (Rev.2)
Valoarea estimata: 19.500 lei fara TVA.
Necesitatea achizitiei: Se doreste achizitia urmatoarelor echipamente IT in vederea bunei desfasurari a activitatilor scolare si
a retelei de calculatoare scolare a liceului:
Nr.
crt.

1.

Denumire produs/
serviciu

Calculator desktop si
monitor cu licenta
sistem de operare

U.M.

buc

Caracteristici tehnice
Frecventa procesor minim
2.66GHz, minim memorie 12GB
DDR3, hard disk minim 250GB
HDD, sa detina unitate de DVDRW, Placa video minim 1GB
,Licenta sistem de operare +
Monitor minim 19'' compatibil cu
unitatea centrala

Cantitatea

15

Pret unitar
lei fara TVA

Pret total
lei fara TVA

1.300

19.500

Valoarea estimata pentru aceasta achizitie, fiind sub pragul prevazut de art. 7 al. (1)d in LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016
privind achiziţiile publice si potrivit art. 7, al. (5) “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii
în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei”, propunem identificarea si cumpararea
directa on-line a acestor produse din catalogul SEAP, de la adresa www.e-licitatie.ro.

Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro pana la
data de 22.02.2017.
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