ANUNȚ PENTRU ACHIZIȚIA DE
RECEPTOR GNSS-RTK
Stimaţi domni / stimate doamne,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov dorește să achiziționeze
SISTEM RECEPTOR GNSS-RTK, conform Anunț Publicitar nr. 140021 din data de
21.11.2017 publicat în SEAP.
În continuare, vă prezentăm înformațiile necesare în vederea întocmirii ofertei
tehnice și financiare.
Tip anunt: Cumpărări directe.
Tip contract: Furnizare produse.
Denumirea achizitie: SISTEM RECEPTOR GNSS-RTK - 2 buc.
CPV: 38112100-4
echivalente) (Rev.2)

- Sisteme de navigare și de poziționare globală (GPS sau

Descrierea contractului:
Furnizarea de echipamente: SISTEM RECEPTOR GNSS-RTK.
Valoarea estimată în lei fără TVA (19%): 30 252,10 lei / buc., respectiv 60504,20 lei
Conditii contract:
Achizitia se va face prin încheierea unui contract în termen de 3 zile de la stabilirea
ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic de către comisia de evaluare a
ofertelor.
Termenul de livrare a produselor este de până la data de 08.12.2017.
Livrarea produselor/predarea echipamentelor, precum și instruirea cu privire la
modul de funcționare a acestora se va face gratuit la sediul OCPI Brașov, localitatea
Brașov, str. Zizinului nr. 46 A, jud. Brasov.
Termenul de plată: 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul OCPI Brașov
pe baza procesului verbal de recepție și instruire întocmit de către comisia de recepție, cel
târziu data de 22.12.2017.
Termenul de garanție va fi de minimum 12 de luni de la data recepției
echipamentelor. Furnizorul echipamentelor va asigura suport tehnic, service și mentenanță
în mod gratuit, pe toată perioada de garanție a echipamentelor.
Conditii participare:
Distribuitori/producători/furnizori autorizati de echipamente GNSS-RTK.
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Criterii de adjudecare:
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - prețul cel mai scăzut cu
respectarea caracteristicilor tehnice minime obligatorii. Achiziția se va iniția prin
intermediul SEAP.
Termen limită pentru primirea ofertelor: 23.11.2017 ora 12.00
Informații suplimentare:
Oferta tehnică și financiară va fi redactată în limba română, exprimată în lei fără
TVA și va avea o valabilitate de minimum 30 de zile.
Aceasta se va transmite pe adresa de email: bv@ancpi.ro, sau pe fax la
nr.0268411068, sau se va depune la registratura OCPI Brasov, str.Zizinului, nr.46a,
Brasov. Termenul pentru transmitere/depunere a ofertelor este 23.11.2017, ora 12.00.
Caracteristicile tehnice minime obligatorii si informatii suplimentare se pot gasi pe site-ul
www.ocpibv.ro, la sectiunea Informatii de interes public - Achizitii sau se pot solicita la
adresele de email: bv@ancpi.ro, ciprian.ilie@ancpi.ro, ancuta.soare@ancpi.ro.
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