
Autoritatea contractanta  ORAȘ PÂNCOTA,     reprezentat prin primar POCRIȘER DAN ȘTEFAN 
- cod fiscal: 3518911, adresa: b-dul Tudor Vladimirescu nr. 69 Pîncota, jud. Arad, telefon: 

0257.466.679, fax: 0257.708.888, e-mail: primariapancota@artelecom.net, doreste sa achizitioneze 
servicii de instalare a rețelelor WiFi de interes public  pentru acțiunea „WiFi4EU Promovarea 
Conectivității la Internet în Comunitățile Locale” 
   Tip anunt: Achizitie Directa 
   Tip contract: Prestari servicii 
   Cod CPV :  32420000-3 Echipament de retea. 
   Descrierea contractului: Servicii de instalare a retelelor WiFi de interes public  pentru acțiunea 
„WiFi4EU Promovarea Conectivității la Internet în Comunitățile Locale” in 12 puncte de interes 
public din Orașul Pâncota conform caiet de sarcini atasat. 
   Durata contractului: 2 luni de la data semnarii contractului de ambele parti 
   Sursa de finantare: Cupon valoric  WiFi4EU  Comisia Europeana 
   Valoarea estimata a achizitiei: 55.000 lei fara  TVA 
   Conditii de participare: 
   Operatorul economic, persoana juridica va depune urmatoarele documente : 
 - certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise 
in tara de rezidenta. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data 
prezentarii acestuia 
 - declaratie privind  conflictul de interese (neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice) 
 - propunere tehnica  elaborata conform cerintelor din caietul de sarcini 
 - propunerea  financiara   
 Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat  pe Portalul WIFI4EU disponibil la adresa 
 https://www.wifi4eu.eu. 
   Ofertele se vor transmite in plic inchis la sediul autoritatii contractante din Orașul Pâncota, b-dul 
Tudor Vladimirescu nr. 69, jud Arad, birou Registratura. 
   Criterii  adjudecare : Pretul cel mai scazut. 
   Termen limita  primire  oferte : 17.02.2020, ora 13.00 
   Informatii suplimentare 
   Informatii se pot obtine  la nr.de telefon 0257 466 679, int.209, persoana de contact Panda Andreia. 
Dupa alegerea ofertei castigatoare autoritatea contractanta va informa operatorul economic astfel 
incat acesta sa isi incarce oferta in catalogul electronic, achizitia finalizandu-se in SEAP. 


