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           R O M Â N I A                                                                                            

     
 
 
 
 
                                                                                                                            

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 8584/19.08.2019 
                  APROB: 
                                P R E F E C T, 
         FLORINEL DUMITRESCU  
   
 
       

ANUNȚ  PUBLICITAR  
 Solicitare oferte 

 
 1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod de identificare fiscală 4469108, tel. 0247/311150, interior 
29034, tel/fax 0247/317436. 
 2. Modalitatea de achiziție: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, 
alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 3. Obiectul achiziției publice: achizitie echipamente IT 

4. Cod CPV:  30213300-8 – Computere de birou 
  48300000-1 – Licenta tip office 
  48620000-0 – Licenta sistem de operare 
5. Descrierea achiziției: Se solicită furnizarea de echipamente, respectiv Statie de 

lucru cu monitor si UPS - 2 buc., Licenta sistem de operare – 10 buc., Licenta tip office – 10 
buc., conform specificațiilor tehnice cuprinse în Caietul de sarcini anexat (se vor prezenta oferte 
separate pe cod CPV). Nu este obligatorie depunerea de oferte pentru toate solicitarile. 

6. Valoarea estimata fara TVA/categorie produs:  
- statie de lucru cu monitor si UPS: 2500 lei fara TVA/buc. (2 buc. x 2500 lei = 5000 lei 

fara tva); 
- licenta sistem de operare: 670 lei fara TVA/buc. (10 buc. x 670 lei = 6700 lei fara tva); 
 
- licenta tip office: 585 lei fara TVA/buc. (10 buc. x 585 lei = 5850 lei fara tva). 

 7. Condiții contract: 
Livrarea se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de furnizare produse, la sediul Instituției Prefectului - Județul 
Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 178. 

In conditiile livrarii licentelor in forma electronica, acestea vor fi configurate 
si instalate la sediul beneficiarului. 

Plata produselor se va efectua după recepția acestora, în termen de 30 de zile 
calendaristice, în baza facturii primite și acceptate de autoritatea contractantă, cu O.P. în contul 
de trezorerie al furnizorului. Nu se admite efectuarea de plăți în avans. 

Achizitorul nu va recepționa produsele furnizate dacă acestea nu îndeplinesc cerințele 
din specificațiile tehnice. 
 8. Criterii de adjudecare: ”Pretul cel mai scazut”, respectarea tuturor cerintelor 
instituției noastre (inclusiv a termenului de furnizare) si respectarea termenului limită de 
depunere a ofertei. Prețul total va cuprinde și eventualele cheltuieli aferente transportului 
produselor la sediul achizitorului. 
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 În cazul în care se constată oferte cu prețuri egale, se va solicita reofertarea, în vederea 
departajării. Depunerea noilor oferte se va face în temen de 1 zi lucrătoare de la solicitarea 
autorității contractante.  
 9. Modul de elaborare a ofertei: pentru fiecare cod CPV  

- propunerea tehnică va prezenta produsul ofertat și se va elabora astfel încât să 
răspundă punctual cerințelor solicitate în prezenta cerere de ofertă; 

- propunerea financiară se va prezenta în lei, evidențiindu-se distinct valoarea taxei pe 
valoarea adăugată; prețurile ofertate sunt ferme în lei și nu pot fi ajustate ulterior. 

10. Condiții de participare:  
- oferta va cuprinde termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului;  
- produsele vor fi noi și vor fi livrate împreună cu certificatul de calitate/conformitate/ 

garanție, în ambalaje care să asigure protecția produselor pe timpul transportului și manipulării 
și să prevină deteriorarea acestora; 

- după evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă anunță operatorul economic cu 
oferta financiară cu prețul cel mai scăzut și care respectă cerințele solicitate, să înregistreze 
oferta în Catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cumpărarea directă atribuită în 
SEAP reprezintă comanda fermă (se va incheia si contract). Dacă operatorul economic refuză să 
înregistreze oferta în Catalogul electronic, autoritatea contractantă îl declară necâștigător și 
inițiază cumpărarea cu ofertantul următor. 

11. Termenul limită de primire  a ofertei: oferta semnată și ștampilată de reprezentantul 
legal sau împuternicit în acest sens, se va transmite până la data de 23.08.2019, ora 10,00, 
la adresa: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, strada Dunării, nr. 178, municipiul 
Alexandria, județul Teleorman, cod poștal 140047, la registratura instituției, la nr. de fax: 
0247/317436 sau pe e-mail: prefectura_teleorman@yahoo.com. Ofertele vor fi deschise în data 
de 26.08.2019, ora 10,00,  la sediul Instituției Prefectului – Județul Teleorman, et. 1, cam. 130. 

12. Informații suplimentare: Alte informații referitoare la achiziție se pot obține de la 
Instituția Prefectului – Județul Teleorman, Compartiment Achiziții Publice, e-mail: 
prefectura_teleorman@yahoo.com.  

  

 
 

 

 

Şef serviciu,  
      
                                    Întocmit, 1 ex. 
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Nr. 8591/19.08.2019                                                                           APROBAT: 
                       PREFECT, 
                    Florinel DUMITRESCU 
 
 

Caiet de sarcini pentru achizitia de echipamente IT 
Procedura achizitie directa organizata de Institutia Prefectului – Judetul Teleorman, 

cu sediul in str. Dunarii, nr. 178, mun. Alexandria, jud. Teleorman 
 
 

1. Introducere: 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 

prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elibereaza de catre 
fiecare ofertant propunerea tehnica. 
 Propunerea tehnica trebuie sa defineasca caracteristici referitoare la nivelul calitativ, 
tehnic si de performanta, sistem de asigurare a calitatii, ambalare, etichetare etc. 
 Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. 
 Acestea definesc, dupa caz si fara a limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la 
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si 
sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, 
etichetare, marcare, conditiile pentru certficarea conformitatii cu standarde relevante sau altele 
asemenea. 
 
 2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului este achizitia de echipamente IT, respectiv statii de lucru cu monitor 
si UPS (computere de birou), licențe sistem de operare și licente tip office pentru Institutia 
Prefectului-Judetul Teleorman. 
 

3. Cod CPV: 30213300-8 – Computere de birou 
          48620000-0 – Licenta sistem de operare 

         48300000-1 – Licenta tip office 
 

 4. Modalitatea de achizitie: Achizitie directa 
 
 5. Reguli de publicitate: publicarea unui anunt pe site-ul institutiei 
  
 6. Valoarea maxima estimata a contractului: conform Anuntului publicitar 
 
 7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/produs 
 7.1. Datele privind caracteristicile echipamentelor sunt prezentate in cadrul Anexei la 
Caietul de sarcini. 
 
 8. Conditii de livrare si receptie 
 8.1. Ofertantul castigator va asigura transportul echipamentelor pana la locul de livrare, 
respectiv sediul Institutiei Prefectului-Judetul Teleorman. Pretul transportului este inclus in 
pretul ofertat. 
 8.2. Furnizorul are obligatia de a ambala echipamentele in asa fel incat sa ajunga in 
buna stare la destinatia finala. 
 8.3. Termen de livrare: maxim 5 zile lucratoare de la momentul semnarii 
contractului de furnizare. 
 8.4. Livrarea se va efectua de luni pana joi intre orele 08,00-16,30, respectiv vineri intre 
orele 08,00-14,00. 
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 8.5. Livrarea trebuie sa fie insotita obligatoriu de urmatoarele documente: 
 a) Factura fiscala; 
 b) Certificat de calitate/conformitate; 
 c) Certificat de garantie; 
 8.6. Receptia va consta in verificarea cantitativa si calitativa a produselor contractate. Va 
fi efectuata la sediul autoritatii contractante impreuna cu reprezentantul furnizorului si va fi 
finalizata prin incheierea unui proces verbal. 
 8.7. In cazul echipamentelor care prezinta urme de lovire, zgariere, sau nu corespund 
specificatiilor din oferta propusa, achizitorul are dreptul sa il respinga iar furnizorul are obligatia, 
fara a modifica pretul contractului, sa inlocuiasca produsele refuzate in maxim 3 zile 
calendaristice. 
 8.8. Ca cerinta minima, operatorul economic trebuie sa aiba in Romania cel putin o 
unitate service capabila sa gestioneze diagnosticarea/repararea in perioada de garantie a 
produselor livrate in cadrul contractului. 
 8.9. Operatorul economic va oferta produse pentru care producatorul asigura 
subansamble, componente si piese de schimb pentru o perioada de post-garantie de minimum 
2 ani. 
 
 9. Documente necesare pentru participare: 
 - Scrisoarea de inaintare; 
 - Formular Informatii generale – unde se regasesc datele de contact ale operatorului 
economic; 
 - Formularul Declaratie privind conformitatea cu specificatiile din Caietul de sarcini; 
 - Propunerea tehnica; 
 - Formular de oferta. 
  

10. Garantia 
 10.1. Garantia echipamentelor va fi conform specificațiilor tehnice. Perioada de 
garantie va fi prelungita cu numarul de zile cat a durat remedierea deficientelor. 
 
 11. Modalitatea de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA. 
 Nu se va depasi valoarea estimata de autoritatea contractanta pentru fiecare produs din 
anexa la Caietul de sarcini. In pretul ofertat se va tine cont si de costurile de 
transport/deplasare. 
 12. Conditii de plata: 
 Plata se va efectua cu OP in Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea 
facturii in institutie. 
 13. Furnizorul va raspunde pentru calitatea produselor, autoritatea contractanta fiind 
in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a produselor necorespunzatoare.  
 
Sef SFCRUIA, 

                                                                                                                                   Intocmit, 
 Consilier superior 
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ANEXA 1 la Caietul de sarcini nr. 8591/19.08.2019 
  APROBAT: 

                       PREFECT, 
                    Florinel DUMITRESCU 
 
 

 
 
 
Specificatii tehnice 
Caracteristicele tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt minime si obligatorii. 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Specificatii tehnice U/M Cantitate Pret estimat 
fara 

TVA/buc. 

Pret estimat 
fara 

TVA/total 
cantitate 

1 Statie de lucru cu 
monitor si UPS 

Conform Anexei 1A Buc. 2 2500,00 5000,00 

2 Licenta sistem de 
operare 

Conform Anexei 1B Buc. 10 670,00 6700,00 

3 Licenta tip office Conform Anexei 1C Buc. 10 585,00 5850,00 

 
NOTA: In continutul facturii, obligatoriu, fiecare categorie de produs va purta denumirea 
mentionata in prezenta Anexa.  
 
 

 
     Sef SFCRUIA, 
                                                                                                                                       Întocmit, 

                                                                                                                                  Consilier superior 
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ANEXA 1A 

 

1. STAȚIE DE LUCRU CU MONITOR ŞI UPS 

 

CARACTERISTICĂ TEHNICĂ PARAMETRII 

Procesor 

Model  Intel Core i3-7100 sau echivalent 
Configuraţia echivalentă să fie 
demonstrată prin punctaje benchmark 
de procesor de pe site-uri specializate 
(ex. https://www.cpubenchmark.net/). 

Placă de bază 

Interfață Video integrată Da, VGA <sau> DVI <sau> HDMI  

Interfață Rețea integrată 
(Mbps) 

10/100/1000  

Interfață Audio integrată Da 

Porturi integrate 4 <sau> 6 x USB  
1 x RJ45 
1 x microphone/headphone combo 
sau 1x microphone şi 1 x headphone 
pe panoul frontal 

Securitate  

Memorie 
Tip memorie DDR4 

Capacitate (GB) 8 

Suport stocare date Capacitate (GB) 256  

Interfață  video dedicată 
 <a se corela cu cerinţa: 

Interfață Video 
integrată> 

Memorie dedicată (GB)  

Conector 
 

Unitate DVD+/-RW internă Da 

Carcasă Tip carcasă 
Small Form Factor <sau>  Middle Tower 
<sau> Mini Tower <sau> Micro Tower  

 
Mouse 

Interfaţă USB  

Tehnologie Optic, cu fir, scroll  

Pad inclus Da  

Tastatură 

Interfaţă USB  

Tehnologie cu fir  

Număr taste si tip tastatură US Key, 104 taste 

Sistem operare Inclus windows 10  

Monitor 

Tehnologie de iluminare LED 

Diagonala (inch) 19  

Interfaţă VGA < sau> DVI <sau> HDMI  

Rezoluție  16:9 

UPS  

Autonomie 
Minim 10 minute cu echipamentele 
conectate (unitate centrală și monitor) 

Frecventa tensiune ieşire 
(Hz) 

50/60  

Tensiune nominală intrare 
(V) 

220/230 

Frecventa tensiune intrare 
(Hz) 

50/60  
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Management da 

Interfață: USB 

Accesorii 

Cabluri de alimentare 220 V 50 Hz, alimentarea cu energie electrică a 
sistemului de calcul şi a monitorului va fi asigurată prin UPS, cabluri 
video de conectare, CD-uri cu drivere pentru sistemul de operare 
ofertat, manuale/cărţi tehnice  

Software  

Garanție 2 ani 

 
Sef SFCRUIA,  

 
 

                                                                                                                Intocmit, 
                                                                                                       Consilier superior 
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Anexa 1B 
 
 

2. LICENTA SISTEM DE OPERARE 
 

CARACTERISTICA TEHNICĂ PARAMETRII 

 LICENTA MICROSOFT WINDOWS 10 PRO, 32/64 BIT 

Arhitectura 32/64 biti 

Limba ROMANA 

Alte cerinte obligatorii 

Produsele trebuie sa permita actualizarea online. 
Produsele se vor livra pe suport USB/DVD sau in cazul 
licentelor electronice acestea pot fi livrate pe adresa de 
mail a autoritatii contractante 

Garantie 1 an 

Transferabila Da 

 
 
 

 

Sef SFCRUIA, 
 

 
Intocmit, 

Consilier superior 
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Anexa 1C 

 
3.LICENTA TIP OFFICE 

 

CARACTERISTICA TEHNICĂ PARAMETRII 

Cerinte minime  LICENTA MICROSOFT OFFICE 2016, ROMANA, 32/64 BIT 

Aplicații incluse: 

 procesor de texte şi editor tip HTML cu posibilităţi de 
printare, setare şi vizualizare zonă printare, salvare în 
format XML şi format web, modificare şi corectare text, 
inserare texte, obiecte sau imagini; 

 calcul tabelar (foi de calcul tabelar) cu posibilităţi de 
printare, setare si vizualizare zona printare, reprezentari 
grafice de diferite tipuri, salvare in format XML si format 
web, inserare text, obiecte sau imagini;  

 modul pentru prezentări prin crearea implicită sau import 
de texte, imagini sau fişiere video; 

 modul de accesare poștă electronică; 

 modul de baze de date; 

 extensii suportate, folosite de beneficiar: *.accdb, *.accdt, 

Extensii suportate de procesorul de 
texte, folosite de beneficiar: 

*.odt, *wbk,*.doc, *.docx, *.docm, *.dotx, *.dotm, *.dot, 
*.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml,  

Extensii suportate de aplicația – 
calcul tabelar, folosite de 
beneficiar: 

*.ods, *.xl, *.xlx, *.xlsm, *.xlam, *.xltx, *.xltm, *.xls, *.xlt, 
*.htm, *.html,  *.xml, *.xla, *.xlm, *.xlw,  *.odc, *.uxdc, *.ods, 
*.prn, *.txt, *.csv, *.dbf , *.xlk, *.bak,  

Extensii suportate de modul pentru 
crearea de prezentări, folosite de 
beneficiar:  

*,odp, *.ppt, *.pptx, *.pptm, *.pps, *.ppsx, *.ppsm, *.potx, 
*.pot, *.potm, *.htm, *.html, *.ppam, *,ppa,  

Protocoale suportate de modul de 
accesare poștă electronică, folosite 
de beneficiar:  

POP, IMAP, HTTP. 

Suport tehnic 
-servicii de actualizare (update, patch-uri de securitate, accces 
la documentaţia produsului) 

Alte cerinte obligatorii  
Produsele se vor livra pe suport USB/DVD sau in cazul 
licentelor electronice acestea pot fi livrate pe adresa de mail 
a autoritatii contractante  

Garantie  1 an 

Transferabila Da 

Sistem de operare compatibil Windows 10 

 
 
 
Sef SFCRUIA, 
 

Intocmit, 
Consilier superior 
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Formularul 1 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea)                                                          Înregistrat la sediul autorității contractante 

                                              Nr.______/_____________ 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 

 Catre, Institutia Prefectului – Judetul Teleorman, str. Dunarii, nr. 178, cod postal: 
140047, jud. Teleorman 

 
 
Ca urmare a anuntului publicitar nr. 8584/19.08.2019 publicat pe site-ul 

tr.prefectura.mai.gov.ro privind aplicarea modalitatii de achizitie ”achizitie directa” pentru 
atribuirea achizitiei directe avand ca obiect ”Furnizare echipamente IT: 
___________________________________________________________________________„, 
noi___________________________________________________________ va transmitem 
alaturat, urmatoarele: 

1. oferta; 
2. documentele care insotesc oferta. 
 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele 

dumneavoastra. 
 
 
 
Data completarii:____________ 
                                                                                       Cu stima, 
              Ofertant,   

                     (semnatura autorizata) 
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Formularul 2 

 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
                                                 INFORMATII GENERALE 

 
 

 1. Denumire:_____________________________ 

2. Cod fiscal:_____________________________ 

3. Adresa sediului central:___________________ 

4. Telefon:_______________________________ 

     Fax:__________________________________ 

     E-mail________________________________ 

5. Certificat de înmatriculare/inregistrare:________________ 

     (numar, data, loc de inmatriculare/inregistrare) 

6. Obiect de activitate, pe domenii:_____________________ 

    (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: 

    (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

8. Cont de trezorerie: RO____________________________deschis la                   

______________________________________ 

 

 

Data compeltarii:_______________ 

 
_____________________ 

(Nume, prenume) 
_____________________ 

(Functie) 
_____________________ 

(Semnatura autorizata si stampila) 
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Formularul 3 

 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA CU SPECIFICATIILE DIN CAIETUL DE 
SARCINI 

 
 

 Subsemnatul____________________(nume si prenume), reprezentant imputernicit 
al________________________________(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), 
declar ca, in cadrul achizitiei directe ”Furnizare echipamente IT: 
____________________________________________________________________________”, 
vom respecta in totalitate cerintele si specificatiile tehnice minime solicitate prin Caietul de 
sarcini anexat Anuntului publicitar nr. 8584/19.08.2019. 
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Formularul 4 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ  

     
 
 

Examinând specificațiile prezentate atât în anunțul publicitar nr. 8584/19.08.2019, cât și 
în Caietul de sarcini nr.   8591/19.08.2019, subsemnatul/ subsemnaţii, reprezentanţi ai 
ofertantului .................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele prezentate în documentele menționate, să 
furnizăm produsul Statie de lucru cu monitor si UPS (CPV: 30213300-8 Computere de birou) – 2 
buc. pentru Instituția Prefectului-Județul Teleorman, în valoare totală de ....................... lei,  
(suma în litere şi în cifre), plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform 
legii.  
1.   Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), 
respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
2  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm 
furnizarea, transportul și eventual, montajul produsului. 
3. În situatia în care vom fi declarati castigatori: 

 Contul de  trezorerie al societatii noastre in care se vor plati produsele furnizate, 
montate, facturate si recepţionate este urmatorul: Cont 
nr........................................................................, deschis la 
Trezoreria................................................................ 

 Precizăm că aplicăm/nu aplicam plata defalcata de TVA. Cont plata TVA (dupa caz): 
Cont nr................................., deschis la  

 Trezoreria................................................................. 
 
4. Termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului este de maxim 5 zile lucratoare de la 
data semnarii de catre ambele parti a contractului de furnizare a produsului. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            
................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 
Capacitate de semnătură               
.................................................... 
Data                            
...................................................... 
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Formularul 5 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ  

     
 
 

Examinând specificațiile prezentate atât în anunțul publicitar nr. 8584/19.08.2019, cât și 
în Caietul de sarcini nr.   8591/19.08.2019, subsemnatul/ subsemnaţii, reprezentanţi ai  
ofertantului ........................................................... (denumirea/numele ofertantului), ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele prezentate în documentele mentionate 
anterior să furnizăm produsul cu CPV: 48620000-0 – Licenta sistem de operare (10 buc.) pentru 
Instituția Prefectului-Județul Teleorman, în valoare totală de ....................... lei,  (suma în litere 
şi în cifre), plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii.  
1.   Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, (saizeci), 
respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
2  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm 
furnizarea transportul și montajul produsului. 
3. În situatia în care vom fi declarati castigatori: 

 Contul de  trezorerie al societatii noastre in care se vor plati produsele furnizate, 
montate, facturate si recepţionate este urmatorul: Cont 
nr............................................................................., deschis la 
Trezoreria................................................................ 

 Precizăm că aplicăm/nu aplicam plata defalcata de TVA. Cont plata TVA (dupa caz): 
Cont nr................................., deschis la  

 Trezoreria................................................................. 
 
4. Termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului este de maxim 5 zile lucratoare de la 
data semnarii de catre ambele parti a contractului de furnizare a produsului. 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            
................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 
Capacitate de semnătură               
.................................................... 
Data                            
...................................................... 
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Formularul 6 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ  

     
 
 

Examinând specificațiile prezentate atât în anunțul publicitar nr. 8584/19.08.2019, cât și 
în Caietul de sarcini nr. 8591/19.08.2019, subsemnatul/ subsemnaţii, reprezentanţi ai  
ofertantului ............................................................... (denumirea/numele ofertantului), ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele prezentate în documentele mentionate 
anterior să furnizăm produsul cu CPV: 48300000-1 – Licenta tip office (10 buc.) pentru 
Instituția Prefectului-Județul Teleorman, în valoare totală de ....................... lei,  (suma în litere 
şi în cifre), plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii.  
1.   Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, (saizeci), 
respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie 
pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
2  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm 
furnizarea transportul și montajul produsului. 
3. În situatia în care vom fi declarati castigatori: 

 Contul de  trezorerie al societatii noastre in care se vor plati produsele furnizate, 
montate, facturate si recepţionate este urmatorul: Cont 
nr............................................................, deschis la 
Trezoreria................................................................ 

 Precizăm că aplicăm/nu aplicam plata defalcata de TVA. Cont plata TVA (dupa caz): 
Cont nr................................., deschis la  

 Trezoreria................................................................. 
 
4. Termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului este de maxim 5 zile lucratoare de la 
data semnarii de catre ambele parti a contractului de furnizare a produsului. 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            
................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 
Capacitate de semnătură               
.................................................... 
Data                            
...................................................... 


