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Se aprot 
Preşedinte 

TeodmJSÚ6/e 16 h eo rg h e 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

La procedura de atribuire a contractului de servicii de telefonie din cadrul 
Tribunalul Constanţa, strada Traian, nr. 31, Constanţa 

COD CPV - 64211000-8 - Servicii de telefonie publica 

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor, să 
depună oferta în scopul atribuirii contractului de servicii de telefonie din cadrul Tribunalului 

Constanţa, strada Traian, nr. 31, Constanţa 

DESCRIERE SERVICII: 

Servicii de telefonie fixa, realizate prin centrala telefonica proprie, centrala telefonica 
asemănătoare sau centrala telefonica superioara celei existente in clădirea Palatului de Justiţie -

Curtea de Apel Constanta 
Centrala telefonica care deserveşte in prezent instituţia, este PANASONIC KX-TD si are 

următoarele caracteristici: 
Linii telefonice: 18 
Conectare la reţeaua de telefonie publica prin 32 trunchiuri analogice si 2 ISDN; 
Reţea de interior formata din 8 interioare digitale, 240 interioare analogice, 1 telefon digital 
recepţie cu 24 taste programabile, 1 telefon digital manager cu 12 taste programabile, 6 
telefoane digitale cu 6 taste programabile; 

CERINŢE SPECIFICE: 

- Ofertanţii trebuie să fie societăţi comerciale specializate în proiectarea, instalarea şi 
întreţinerea sistemelor de telefonie fixa; 

- Ofertanţii trebuie să fie deţinători de licenţă si sa aibă domeniul de activitate solicitat in codul 
CAEN; 

- In vederea asigurării serviciilor solicitate, propunerea tehnica poate include si o centrala 
telefonica. Acesta trebuie sa fie asemănătoare sau superioara celei existente. Contravaloarea centralei 
va fi inclusa in contract si in abonamentul lunar. 

Denumirea: Tribunalul Constanţa 

1. Codul de Identificare Fiscală : 4700953 
2. Adresa : Traian, Nr. 31, Constanţa 
3. Telefon: 0241-547.983 
4. Fax : 0241-547.983 
5. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Cumpărare directă 
6. Sursa de finanţare: din Bugetul de stat 



7. Tipul contractului: achiziţie de servicii, prin semnarea unui acord-cadru pentru o perioada 
de maxim 24 luni si încheierea de contracte subsecvente; 

8. Acordul - cadru se va semna cu un singur operator economic; 
9. Locul de prestare a serviciilor: Tribunalul Constanţa 
10. Durata sau termenul limită de prestare : max.15 de zile calendaristice 
11. Informaţii şi clarificări: Ion Iulian, e-mail: iulian.ion@iust.ro 
12. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.10.2016, ora 16,00. 
13. Adresa la care trebuie trimise/depuse ofertele: Tribunalul Constanţa, strada Traian, Nr. 35c, 

Constanţa, birou prim-grefier sau la adresa de e-mail aurelia.buzelan@iust.ro 
14. Limba de redactare a ofertei: română 
15. Modalităţi de plată: plata se va efectua în lei, cu O.P., în contul de Trezorerie al 

prestatorului, pe baza facturii originale şi a procesului-verbal de recepţie, semnat fără 
observaţii şi/sau obiecţii de ambele părţi, în termen de 30 de zile de la recepţia centralei si a 
serviciilor, de către persoanele desemnate pentru aceasta şi în funcţie de fondurile 
disponibile în acest sens, respectând condiţiile legale pentru cumpărare directă conform 
conform Legii 98 / 19.05.2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică si a 
Hotărârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
98/19.05.2016. 

16. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile. 
17. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut 

conform documentaţiei de atribuire cu condiţia respectării cerinţelor din prezenta, pentru 
acelaşi tip de servicii. 

18. Preţul va fi unitar sub forma de tarif fără TVA şi exprimat în ron . 
19. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii tehnice şi financiare: 

ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică si oferta financiară astfel încât să specifice toate 
condiţiile financiare şi tehnice. 

20. Oferta tehnico-financiară va fi însoţită de datele de identificare ale societăţii 
( denumire, adresă, telefon, fax, mail, cod fiscal, CUI, cont trezorerie). 
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