Aprobat,
Director,
prof. dr. Zanfir Ilie

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Anunţ privind procedura de achiziție Contract de furnizare de stații de lucru cu SO Windows
7/Windows 8.1 – sistem complet
Denumire achiziție: “ Contract de furnizare de stații de lucru cu SO Windows 7/Windows 8.1 – sistem
complet”
Beneficiar: Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați
Finanțarea achiziției: buget
Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați a demarat procedura de achiziție directă conform
art. 19 din OUG 34/2006, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanță.
Produsele vor fi furnizate în termen de 3(trei) luni de la lansarea comenzii pe SEAP și semnarea
contractului, dar nu mai tarziu de 15 decembrie 2014.
Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați, în calitate de Achizitor lansează invitaţia de participare la
procedura de achiziţie „Cumpărare directă” pentru achiziția de de stații de lucru cu SO Windows
7/Windows 8.1 – sistem complet cerințe tehnice specificate în caietul de sarcini anexat.
Codul de clasificare cod CPV: 30141200-1: calculatoare de birou (Rev. 2)
Obiectul invitației îl reprezintă de furnizare de stații de lucru, 10 buc., cu SO Windows 7/Windows 8.1 –
sistem complet, unitate centrală cu procesor Intel Core i3 sau similar, sursa incorporată, monitor LCD
diagonala min 21.5 inch
Produsele vor fi furnizate la sediul central al Bibliotecii „V.A. Urechia” Galați, situat în Galați, Str.
Mihai Bravu nr. 16, 800208.
Furnizare de stații de lucru se va realiza pe bază de contract, pe perioada septembrie 2014 – 30
noiembrie 2014.
Valoarea estimată a produselor este de 28225,80 lei fără TVA.
 Procedura aplicată: Cumpărare directă din SEAP - Catalogul electronic al achizițiilor publice,
sau de la operatorii economici, persoane juridice/persoane fizice cu activitate în domeniu;
 Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este „oferta cea mai

avantajoasă dpdv economic” unde factorul de preț reprezintă 70% din valoarea ofertei;
 Termenul limită de depunere a ofertelor: 22.08.2014, ora 14.00;
 Termenul de evaluare și atribuire a contractului: 29.08.2014, orele 16.00.
Persoanele cu funcții de decizie implicate în procedura de achiziție în ceea ce privește
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:
 Ilie Zanfir – director
 Eftimie Geta, director adjunct,
 Arfire Constantin, contabil șef
 Ciomaga Cătălina, șef serviciu APIS
Ofertele pot fi depuse și în original, la următoarea adresă:
Contact:
Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia”, Galați,
Adresă: Galați, str. Mihai Bravu nr. 16 cod 800208, www.bvau.ro;
email: bvau@bvau.ro, vaurechia@gmail.com,
telefon 0236411037, fax 0236311060,
Eftimie Geta, responsabil achiziții publice, email: egeta67@yahoo.com, mobil: 0732520512

Întocmit de,
Eftimie Geta, director adjunct

