ANUNŢ

pentru achiziţia de licenţe software
pentru proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale
inteligente în domeniile „Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă
naţională” – Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, ID proiect
138822, cod SMIS 50711
Denumire oficială:
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE – UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I” (U.M. 02545)
Adresă:
Localitate:
E-mail:

Şoseaua Panduri nr. 68-72, sector 5
Bucureşti
achizitii_unap@yahoo.ro,
popa.doru@unap.ro, stefan.nicoleta@unap.ro

Cod poştal: 050662
Telefon: 021/319.59.67

Ţara: România
Fax: 021/319.59.67

Punct(e) de
biroul achiziţii
În atenţia: Doru Popa / Nicoleta Ştefan
contact:
Adresa/ele de internet (după caz)
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.unap.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.unap.ro
Cumpărare
Tip anunţ:
Tip contract
furnizare
directă
Denumire
Licenţe software pentru proiect POSDRU/159/1.5/S/138822
CPV:
48310000-4
contract:
Valoare
estimată
47.177,00
Moneda:
RON
fără tva:
Microsoft office standard pentru Windows – 18 buc, Microsoft office pentru MAC– 1 buc, Pachet Adobe Master
Collection CS6 pentru Windows – 1 buc, Pachet Adobe Master Collection CS6 pentru MAC – 1 buc, Abby
Descriere
FineReader Pro pentru MAC – 1 buc, Abby FineReader 12 Pro pentru Windows – 1 buc, Mac project
contract:
Management Software – 1 buc, Poject Management pentru Windows – 1 buc, Pachet Corel Draw X7– 1 buc,
Bitdefender total security 2015 pentru MAC – 1 buc, Bitdefender total security 2015 pentru Windows – 20 buc,
NOD 32 – 68 buc.
1. Termen de livrare: 17.04.2015
2. Propunerea tehnică: comentariu punctual al caietului de sarcini, în tabel de corespondenţă.
Condiţii
3. Propunerea financiară: va fi exprimată conform formularului de oferta (valoarea totală a ofertei, fără tva) şi
contract:
detaliat pentru fiecare lot în tabelul „Propunerea financiară detaliată”. Ofertele vor fi evaluate în funcţie de
valoarea totală fără tva a ofertei pentru fiecare lot.
4. Condiţii de plată: maxim 30 de zile în perioada 24-31 a lunii.
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile menţionate la art.180 din OUG 34/2006
Condiţii de
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile menţionate la art.181 din OUG 34/2006
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 din OUG 34/2006
participare:
- Certificat de înregistrare fiscală /certificat constatator din care sa rezulte obiectul de activitate (principal sau
secundar) care să corespundă domeniului achiziţiei.
Criterii de
Va fi selectată oferta care îndeplineşte cerinţele din caietul de sarcini şi are valoarea totală fără tva, cea mai
adjudecare:
scăzută.
Termen limită
primire
27.03.2015, ora 14.00
oferte:
1. Documentaţia achiziţiei poate fi obţinut de la adresa:
http://www.spodas.ro/index.php/anunturi/achizitii-in-desfasurare sau la nr. de fax 021.319.59.67.
Informaţii
2.Termenul de solicitare a clarificărilor: 25.03.2015, ora 14.00
3. Oferta va fi transmisă până la data de 27.03.2015, ora 14.00 la sediul autorităţii contractante în format
suplimentare:
electronic la următoarele adresele de email popa.doru@unap.ro, stefan.nicoleta@unap.ro sau
achizitii_unap@yahoo.ro
4. Detalii suplimentare: tel/fax 021.319.59.67.
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