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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Ex.
Nr. 1.936.787/13

DIRECŢIA GENERALĂDE PAŞAPOARTE Bucureşti
29.08.2012

CERERE DE OFERTĂDE PREŢ

Către, __________________________________________

Direcţia Generalăde Paşapoarte, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr.
29, sector 1, cod fiscal 4992963, are plăcerea săvăanunţe căurmeazăsă
achiziţioneze servicii de internet mobil cu modem USB necesare echipei de proiect
pentru realizarea activităţilor referitoare la managementul proiectului „Consolidarea
capacităţii administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhivă
electronică, management al documentelor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor”, cod
SMIS 32565, dupăcum urmează:

lei fărăT.V.A.

Achiziţia este efectuatăîn conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G.
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.

Achiziţia se va încheia prin semnarea unui contract de furnizare de servicii cu
operatorul economic care oferăpreţul cel mai mic.

Caracteristici tehnice minime necesare:
 Interfaţă: USB 2.0
 Compatibil cu următoarele sisteme de operare:

- Microsoft Windows XP 32 bit / 64 bit Service Pack 2, 3
- Microsoft Windows Vista pe 32 & 64 biti
- Microsoft Windows 7 pe 32 & 64 biti

 Trafic minim 8 GB, dupăconsumarea acestuia, traficul suplimentar efectuat
sănu fie mai mic de 128 Kbps

 Instalare automatăa driverelor.

Nr.
crt.

Denumirea
serviciului

Cod CPV Cantitate
(abonamente)

Preţ
unitar

Total

1. Cheltuieli cu servicii de
comunicaţii:
- modemuri internet

72400000-4 9
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Garanţia de bunăexecuţie a contractului:
La încheierea contractului de furnizare se va constitui garanţia de bună

execuţie în cuantum de 5% din valoarea contractului fărăTVA.
Garanţia de bunăexecuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară, de o societate de asigurări sau prin depunere
în numerar la casieria unităţii din str. Nicolae Iorga nr. 29, la încheierea contractului.

Plata produselor:
Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data confirmării de primire a

facturii de către Achizitor, în perioada 24-31 ale lunii.

Durata contractului:
Prezentul contract produce efecte în perioada 09.2012 - 05.2013, cu

posibilitatea de prelungire, prin act adiţional pânăla finalizarea proiectului.

În acest sens văadresăm rugămintea de a transmite pânăla data de
05.09.2012, ora 15,00 direct la sediul unităţii noastre din str. Nicolae Iorga nr.
29 sau prin fax la nr. 021-212.84.44, oferta dvs. tehnicăşi financiarăpentru serviciul
menţionat mai sus.

La prezentarea ofertei vărugăm săne specificaţi contul dvs. de virament
deschis la Trezoreria de sector şi valabilitatea ofertei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la
tel: 021.212.84.44 - Biroul Logistic. Persoanăde contact: Mara Mihaela.

ŞEFUL BIROULUI LOGISTIC,

Cosmin SPIRIDON


