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Denumire contract:
Contract de furnizare banci smart

Data limita depunere oferta:
05.07.2021 08:57

Tip
anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire
CPV:

34928400-2 Mobilier urban
(Rev.2)

Valoare
estimata:

74.000,00 RON

Caiet de
sarcini:

Caiet de
sarcini.PDF

Descriere contract:
Contract de furnizare 4 banci smart , Ofertantul asigura furnizarea si montarea bancilor in locatiile indicate
de achizitor Fiecare persoana detine in ziua de astazi un dispozitiv electronic mobil. Fie ca este vorba de un
Smart-Phone, o tableta, un aparat de fotografiat, un laptop, un mp3 player sau o tigara electronica, cea ma

i mare problema pe care toti o intampinam este ca bateria nu tine niciodata destul. Aceata problema poat
e fi rezolvata intr-un oras Smart, dotat cu banci cu functie de charging station. Aceste banci inteligente per
mit incarcarea oricarui dispozitiv prin USB. Acest port de comunicatii este cel mai popular la nivelul tuturor
dispozitivelor electronice, permitant si incarcarea rapida a oricarui dispozitiv. Banci trebuie sa functioneze i
ndependent, neavand nevoie de sursa externa de alimentare deoarece trebuie sa se alimenteaze doar cu aj
utorul soarelui prin panourile solare montante. Bateriile reincarcabile din Bancile Smart trebuie să acumule
aze energia si sa faca dispozitivul sa functioneze timp de mai multe zile fara soare. Acestea pot avea si func
tia de Free WiFi.

Conditii referitoare la contract:
Termenul de furnizare si montare banci smart este de 10 saptamani de la data semnarii contractului de cat
re ambele parti. Operatorii economici vor prezenta declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiil
e prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Per
soanele cu functii de decizie din cadrul Primariei Orasului Ghimbav sunt: 1.Fliundra Ionel (primar), 2.Neago
e Mihai (viceprimar), 3.Szinatovici Dan (secretar general), 4.Cîrstolovean Nădălin Zefir (contabil șef), 5.Cauti
ș Adina Mihaela (CFP), 6.Leah Teona Cosmina (CFP), 7.Bîzna Liliana (consilier juridic), 8.Carstoloveanu Miha
ela (inspector), 9. Liliana Micu (referent), 10. Vornicu Sorin (inspector). 11. Racoviță Iulia-Cristina(consilier a
chizitii publice), 12. Dragos Neagu (inspector)

Conditii de participare:
Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții Publice
SEAP, care au capacitatea de a furniza produsele asa cum este mentionat in caietul de sarcini . Oferta furni
zorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghi
mbav. Oferta, precum si documentele care insoțesc oferta, vor fi elaborate in limba română. Oferta financia
ra va fi elaborata in lei, fara TVA, având menționat TVA-ul separat, și va avea caracter ferm și obligatoriu pe
toată perioada de valabilitatea a acesteia.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Prezentul anunț nu obligă autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau sa efectueze achiziția. Informații
suplimentare pot fi obținute la telefon 0268-258006 sau la e-mail achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la se
diul Primariei Orasului Ghimbav. Oferta va trebui să contină toate datele de contact ale ofertantului: nume
ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabilă de contract. Ofertele se vor depune pa
nă la data precizată in prezentul anunț, la sediul Primariei Orasului Ghimbav, sau pe email, la adresa achizit
ii@primaria-ghimbav.ro. Ofertantul castigător iși va depune oferta in SEAP, sub denumirea și codul CPV di
n prezentul anunț in vederea definitivării achiziției pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini, si docu
mentatia aferentă necesară elaborării ofertei se poate descărca din prezentul anunț dar și de pe site-ul Pri
măriei Ghimbav, www.primaria-ghimbav.ro. Potențialii ofertanți au obligația să verifice zilnic anunțul de pe
site-ul autorității contractante, www.primaria-ghimbav.ro, pentru eventuale completări și/sau clarificari/răs
punsuri la solicitări de clarificări.

