REGIA NAłIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

AdministraŃia Parcului Natural MunŃii Maramureşului
435700 Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20
Telefon: +40-262-352.216, Fax: +40-262-352.217
e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro; www.muntiimaramuresului.ro

Nr. 1191 / 16.08.2012
InvitaŃie de participare
Ref: achiziŃie produse (PC-soft-GPS)
pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders
Autoritatea Contractantă, R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAłIAPARCULUI NATURAL MUNłII
MARAMUREŞULUI, cu sediul în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş, telefon: +40262-352.216, fax: +40-262-352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro,
invită furnizorul _______________, să depună ofertă conform cerinŃelor din caietul de sarcini anexat, în
vederea atribuirii, prin achiziŃie directă, a contractului de furnizare produse (PC-soft-GPS) pentru proiectul
HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders, Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile, 30237200-1
Accesorii pentru computere, 38112100-4 Sisteme de navigare şi de poziŃionare globală (GPS sau echivalente),
48620000-0 Sisteme de operare, 48000000-8 Pachete software şi sisteme informatic.
•
•
•
•
•
•

Valoarea estimată:
Portable computer = 907 Euro fără TVA
External battery to laptops = 265 Euro fără TVA
GPS module devices = 980 Euro fără TVA
Software Windows = 250 Euro fără TVA
Software Microsoft Office = 339 Euro fără TVA
Plătibil către furnizor în RON, altă moneda decât Euro, folosind cursul InforEuro lunar din perioada de
facturare. Cursul InforEuro pentru fiecare lună poate fi vizualizat la adresa
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro)
Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Durata contractului: maxim 1 lună
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 16.01.2013, ora 16:00

•

14.09.2012, ora 16:00

CondiŃii de ofertare:
Se vor evidenŃia nr. de unităŃi, preŃ unitar EURO fără TVA, total EURO fără TVA, valoare TVA, total EURO
inclusiv TVA
Adresa pentru depunerea ofertelor: Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş

Documente anexate : caietul de sarcini, modelul de contract, respectiv DeclaraŃie de Conformitate CondiŃii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele

Contabil Şef
Alin Sebastian Birda

Director parc
biol. Cătălina Bogdan
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