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Nr. 4017 din 15.07.2014

CATRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: solicitare de oferta Service copiatoare
1. Primaria orasului Sulina, cu sediul in Sulina, str. a-I-a, nr. 180, judetul Tulcea, telefon:
0240/543001, 0240/543003 si fax: 0240/543661, email: sulina_prim@yahoo.com, cod
fiscal 4321410, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze prin
„CUMPARARE DIRECTA”, in conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006,
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare, servicii de:
„Service copiatoare aflate in dotarea institutiei”.
Cod CPV: 50313200-4 – „Servicii de intretinere a copiatoarelor”
Achizitia acestor servicii are menirea de a asigura verificarea tehnica si
repararea copiatoarelor SHARP AR – M 316 si SHARP AR 5316, din dotarea Primariei
orasului Sulina. Interventiile vor avea loc in localitatea in care are sediul autoritatea
contractanta, respectiv orasul Sulina – Primaria orasului Sulina, str. I, nr. 180, in maxim
24 ore de la transmiterea sesizarii. Serviciile se vor desfasura in timpul programului
normal de lucru: luni – joi, orele 8:00-16:30 si vineri 8:00-14:00. Fiecare interventie va fi
consemnata intr-un proces verbal semnat de ambele parti, in care se va specifica tipul
echipamentului, defectiunea constatata, operatiunile efectuate pentru remedierea
defectiunii, piese / piesele care au fost inlocuite .
Achizitia se efectueaza pentru urmatoarele tipuri de copiatoare:
Copiator:
Copiator:
SHARP AR –M316 – 1 buc. Sharp ar 5316 – 1 buc.

2. Tip contract: contract de prestari servicii.
3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: bugetul local.
4. Limba de redactare a ofertei: limba romana.
5.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

6.Modalitati de plata: plata pretului contractului se va efectua cu O.P. in contul
operatorului economic, in perioada 24 – 31 ale lunii, conform prevederilor O.U.G. nr. 34
/ 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza facturii fiscale inregistrata la
Secretariatul institutiei.
7.Oferta va fi exprimata in lei, exclusiv T.V.A. si va include toate cheltuielile, tinand
cont de conditiile speciale ale localitatii – acces doar pe apa. Tariful ofertat va fi sub
forma de abonament lunar (lei/luna fara T.V.A.). Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa
presteze serviciile ce fac obiectul contractului de achizitie publica. (Certificat constatator
de la Registrul Comertului (in original/copie legalizata/xerocopie certificata pentru
conformitate cu originalul cu semnatura si stampila) din care sa reiasa ca operatorului
economic are in obiectul de activitate activitate, activitatea care face obiectul prezentei
achizitii).

8.

Pretul ofertei este ferm in lei. Contractul de prestari servicii se incheie pentru o

perioada de 12(doisprezece) luni de la data semnarii de catre ambele parti. Contractul
se prelungeşte la fiecare 12(doisprezece) luni dacă una din părţi nu notifică încetarea
cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării termenului pentru care a fost încheiat.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 de zile incepand cu data limita de primire a
ofertelor.
10. Oferta semnata si stampilata, se va depune la registratura Primariei orasului
Sulina, str. a 1-a, nr. 180, judetul Tulcea, ori se va transmite pe fax : 0240543661 sau
email sulina_prim@yahoo.com.
11. Data limita pentru transmiterea ofertei: 22.07.2014, ora 15:00.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel / 0240/543.001 – int. 17 –
Compartiment Achizitii Publice.
Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.
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