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ANUNT DE PRESA ACHIZITIE ECHIPAMENTE LOT 1

SC VERSUS MEDIA SRL, cod unic de înregistrare  41689400, numar de inregistrare J01/1594/2019 , cu sediul 

în Municipiul Alba Iulia, Str. Libertatii, Nr. 5, Jud. Alba, cod postal 510103, Beneficiar in cadrul proiectului 

„StartUP Hub Centru”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital 

Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 3 - Contract de subventie nr. 36078 din 30.09.2019, va aducem la 

cunostinta ca se lanseaza procedura competitiva de achizitie pentru urmatoarele echipamente:

         - Procesor stream audio, Mixer audio, Lampa on-air, Microfoane+suporti microfoane, Encoder

           instreamer, Casti, Distribuitor/ amplificator casti, Boxe  KRK sau echivalent.

Specificatiile tehnice: se pot obtinute de la sediul beneficiarului din Municipiul Alba Iulia, Str. Libertatii, Nr. 5,

Jud. Alba, cod postal 510103, sau printr-o solicitare la adresa de email: emil_pojar@yahoo.com

Denumirea/obiectul: furnizare mijloace fixe si obiecte de inventar – LOT 1;

Locul de livrare a produselor: CIP, Mun. Alba Iulia, Str. Ardealului, Nr. 1, Jud. Alba;

Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, cu o durata de maxim 75 zile de la semnare;

Termenul de livrare: – maxim 60 de zile de la semnarea contractului;

Termenul de punere in functiune: 15 zile de la livrare;

Termen de garantie: minim 12 luni de la punere in functiune;

Valoarea estimată: este de 38.615,13 lei fara TVA/45.952,00 cu TVA inclus (din planul de afaceri - bugetul

aprobat);

Preţul contractului: nu se se poate ajusta;

Criteriul de selectie: este pretul cel mai scazut, pentru ofertele care respecta specificatiile minime.

Data, locul şi ora-limită de depunere a ofertelor: ofertele se depun la adresa Municipiul Alba Iulia, Str. 

Libertatii, Nr. 5, Jud. Alba, cod postal 510103, pana la data de 26.03.2020, ora 13.00, sau la adrea de email:  

emil_pojar@yahoo.com  , pana la data de 26.03.2020;

Eventuale formalităţi care trebuie îndeplinite de operatorii economici în legătură cu participarea la 

procedură: Nu este cazul;

Mijloacele de comunicare: mijloacele de comunicare stabilite în anunţ nu pot fi modificate ulterior. 

Comunicarea se va face prin: email  emil_pojar@yahoo.com, fax: -, poştă: Adresa: Municipiul Alba Iulia, Str. 

Libertatii, Nr. 5, Jud. Alba, cod postal 510103.

Modul de prezentare al ofertelor: Oferta se prezinta conform formularelor furnizate in specificatiile tehnice.

Nota! 

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de  fabricație, sunt menționate din eroare sau 

pentru a identifica cu ușurință tipul de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menținea ”sau 

echivalent”. 
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