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INVITAȚIE LA SELECȚIA DE OFERTE
➢ Entitate contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A cu sediul în
București, Splaiul Unirii, nr. 76, Corp A, mezanin și etaj 1, sectorul 4.
➢ Prevederi legale aplicabile: Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, art. 35, alin. (1)
➢ Obiectul și descrierea achiziției: Videoproiector portabil pentru dotare sală cursuri pregătire
profesională

Nr.
crt.

1.

Denumire produs

Nr./UM

Videoproiector portabil,
-Lumeni > 3000
-Diagonala imagine: cel putin intre 1.5 si 6 m
-Rezolutie (minim-maxim) 640 x 480 - 1920 x 1200
-Conectori : audio in/out,HDMI, USB, VGA
-Putere lampa: >200W
-Durata de viata lampa > 5000 ore
-Telecomanda
-Zoom manual/digital
-Nivel zgomot <42dB

1 buc.

➢ Cod CPV: 38652120-7, Videoproiectoare

➢ Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii ale CMEB S.A.
➢ Valabilitatea ofertei: 30 de zile.
➢ Data limită de transmitere a ofertei: 06.12.2018, ora 12.00, pe adresa de mail:
achizitii@cmeb.com.ro.
➢ Termenul de limită de solicitare a clarificărilor: 04.12.2018, ora 12.00.
➢ Termenul de limită de răspuns la solicitările de clarificări: 05.12.2018, ora 12.00
➢ Valoarea estimată: 2.233,00 lei, fără TVA
➢ Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor
care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse de entitatea contractantă.
➢ Modalitatea de plată: în maxim 30 zile de la data primirii facturii.
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➢ Condiții de participare: Preturile vor fi exprimate în LEI, în cifre cu două zecimale, incluzând
transportul produsul la sediul indicat de achizitor. Furnizorul are obligația de a garanta că
produsul furnizat este nou, nefolosit. Oferta va conține și următoarele elemente: termen
de livrare de la primirea comenzii, loc de livrare, valabilitate ofertă, modalitate de plată.
Oferta va respecta toate cerințele solicitate și va fi însoțită de datele de identificare ale
societății.
➢ Condiții referitoare la contract: Termenul de livrare: maxim 15 zile calendaristice de la
data lansării comenzii. Loc de livrare: Stadionul Național Arena, Bulevardul Basarabia 3739, Sectorul 3, București. Produsul trebuie să conțină toate certificatele: de garanție,
calitate și conformitate, conform legislației în vigoare. PRODUSELE VOR FI FURNIZATE DUPĂ
TRANSMITEREA UNEI COMENZI FERME DIN PARTEA S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.
➢ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.
➢ Forma pe care o va lua angajamentul legal: comandă.
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