Nr.15718/3/21.02.2013
Către:
…………………………………………………………..

Referitor la: solicitare oferte echipamente IT (tablete)
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod
fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă vă invită să transmiteţi oferta de preţ
în vederea achiziţionării a 2 echipamente IT (tablete), cu următoarele specificaţii
tehnice:
- Procesor: minim quad-core 1 Ghz
- Capacitate stocare: minim 32 GB
- Capacitate memorie: minim 1024 Mb
- Ecran: minim 10.1 inch
- Rezoluţie ecran: minim 1280 x 800 pixeli
- SIM card slot: Da
- Porturi: minim 1 x USB 2.0
- Conectivitate: wireless, 3G
- Baterie: Li Ion
- Cameră foto: minim 5 MP, filmare HD minim
720p
- Sistem de operare: minim Android 4.0,
posibilitate upgrade versiuni ulterioare
1.Temei legal : Cumpărarea directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de
piaţă, în conformitate cu 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.
2. Limba de redactare a ofertei: limba română.
3. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.Preţul ofertei este ferm în lei.
4. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 15.03.2013, inclusiv.
5. Termen limită de livrare a echipamentelor: până la la data de 28.02.2013, inclusiv.
6. Plata se va face cu O.P. în contul de trezorerie al furnizorului în perioada 24 şi
ultima zi lucrătoare a lunii următoare livrării echipamentelor IT.
Oferta semnată şi ştampilată se va transmite până la data de 26.02.2013, ora 12
inclusiv, prin fax la numărul 037.204.1104.
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Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 037.204.1115, Serviciul
Achiziţii Publice, persoană de contact Luisa Carmen POPA.
Cu stimă,
SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
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