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A n u n ţ publicitar
achiziţie software pentru server
şi licenţe software M s Office şi W i n d o w s 10 Pro
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA, cu sediul in Bucureşti, str. Vadul Moldovei, nr.4, sector 1,
tel/fax: 021 269.06.02/269.06.05, intenţionează să achiziţioneze urgent: software pentru server format din
licenţa Windows 10 Pro, licenţa conectare la distanta (terminal server) si licenţa Microsoft Office 2021,
licenţe software Ms Office si Windows

10 Pro, conform specificaţiilor din referatul de necesitate

Cod 48620000-0 Sisteme de operare (Rev.2).
Valoare estimată achiziţie: 21.756,00 lei, la care se adaugă TVA.
Vă solicităm ca în situaţia în care sunteţi interesaţi de achiziţia ce formează obiectul prezentei cereri şă
ne transmiteţi oferta dumneavoastră până în data de 22.11.2021, ora 15:00.
Condiţii referitoare la achiziţie:
• Produsele vor fi însoţite de: factura fiscala; certificat de calitate/declaraţie de conformitate, conform
dispoziţiilor legale în vigoare;
•

In cazul în care produsele solicitate nu corespund cerinţelor, ele vor fi restituite furnizorului, acesta
având obligaţia de a livra produse de calitate corespunzătoare, în maxim 48 de ore.

•

Riscul transportului este în sarcina exclusivă a furnizorului.

•

In preţul produselor vor fi cuprinse serviciile conexe, respectiv, transportul, instalarea şi asigurarea
suportului la sediul autorităţii.

•

Livrarea se va realiza obligatoriu între orele 8:00-14:00 la sediul instituţiei Administraţia Grădina
Zoologică, Str. Vadul Moldovei, nr. 4, sector. 1, Bucureşti.

•

Termen de livrare maxim 15 zile de la finalizarea comenzii în SEAP.

•

Plata se va face cu O.P. prin Trezorerie, în termen de 60-90 de zile de la recepţia/instalarea
produselor şi transmiterea facturii fiscale.

Cerinţe privind întocmirea Ofertei:
In vederea întocmirii ofertei vă solicităm să luaţi în considerare următoarele:
•

Propunerea tehnică va fi întocmită şi prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din prezenta
anunţ, cu menţionarea punctuală concisă şi clară a modului de îndeplinire a tuturor cerinţelor
minimale solicitate prin caietul de sarcini. In cazul în care oferta nu respectă cerinţele oferta poate fi
respinsă.
Preţurile ofertate vor fi exprimate în lei şi vor conţine maxim două (2) zecimale.

Oferta financiară va cuprinde în mod obligatoriu atât valorile unitare (pentru fiecare produs) cât şi
valoarea totală.
După verificarea ofertelor din punct de vedere tehnic şi financiar, produsele se vor achiziţiona din
catalogul electronic SEAP.

Oferta întocmită conform cerinţelor indicate în cadrul prezentei cereri se va transmite, semnată, la
adresa de email - achizitii@bucurestizoo.ro până cel târziu în data de 22.11.2021, ora 12.00.
Deasemenea orice solicitare de clarificări vă rugăm să o transmiteţi la aceeaşi adresă.
Descriere produse
licenţa Windows 10 Pro, 32-bit/64-bit Romanian USB P2 - 1 buc;
licenţa Microsoft Office 2021, Home and Business English Medialess - 1 buc;
licenţa conectare la distanţă (terminal server), sesiuni multiple (fără limită de utilizatori), Gateway
SSL integrată oriunde în lume, autentificare multifactor, mobil şi/sau email, firewail încorporat
pentru conexiuni RDP cu filtru GeoIP - 1 buc;
licenţele Windows 10 Pro şi Microsoft Office 2021 să fie asigurate din canale oficiale ale Microsoft
10 buc.
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