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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Adresa: Strada Aleea Filozofilor, Nr. 3-5

CIF:

Tara: _

Tel: +40 0269210979 Fax: +40 0269230212 E-mail: spitaltbcsb@gmail.com
contact: Cristina Tuicu Inatentia:: CristinaTuicu

Punct(e) de

ANUNŢ

A

Denum ire contract:_________________ ________________________________________________
: ECHIPAMENTE IT
_
__
_ _
__
Data lim ita depunere oferta:
16.05.201815:00

Tip anunţ:
Cumpărări
directe

_

__

Valoare
estimata:

T ip

Cod si denum ire CPV:

contract:
Furnizare

30200000-1 - Echipament si
accesorii pentru cornputer (Rev.2)

59.450,00
RON

_

____

_;

Caiet de
sarcini:
Achiziţie
echipamente
IT.pdf

Descriere contract:_________________________ _______________________________________
; Se vor achiziţiona echipamente it conform caietului de sarcini si documentaţiei de atribuire
Condiţii referitoare la contract:_________ _________ ____________________________________
Conform caietului de sarcini si documentaţiei de atribuire.op maxim 60 zile
Condiţii de participare:________________ ___

________

______

__ ________ ____ _

: Conform caietului de sarcini si documentaţiei de atribuire
Crite rii de at r ib u ire :___ _ _ _
i preţul cel mai scăzut
Inform aţii suplim entare:_____________________________________________________________
Ofertele se vor depune la Registratura Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu,Aleea Filozofilor nr 3-5, ■
; pana la data de 16,05,18 ora 15,00.Documentaţia de atribuire se poate obţine de pe site-ul instituti i
Iei la adresa www.spital-tbc.ro.Pentru alte informaţii sunaţi Sa biroul achiziţii 0269230212.

LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR

v

CONSILIUL
JUDEŢEAN
SIBIU

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SIBIU

Str. Alesă Filozofilor Nr. 3-5
Sibiu - România
C.I.F.: 4240650
Tei.: +40 269 210 379
Fax: +40 269 230 212
spsta&bcsb®.gEiaii.com

Biroul Achiziţii, Aprovizionare, Tehnic şi PSI
Nr
19.04.2018

Invitaţie achiziţie

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să
achiziţioneze Echipamente I t :
Lot 1. Pachet

PC (unitate, monitor, W indows, Office, imprimantă) 5 bucăţi

Lot 2. Multifuncţională(Imprimantă A3/A4) 1 bucată
Lotul 3. Server cu licenţă Windows şi SQL 1 bucată
In acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie
sa conţină cel puţin următoarele elemente :
1. Scrisoare de înaintare din care să rezulte procedura pentru care se transmite oferta ( formular n r .l)
2. Datele de contact ale operatorului economic ( adresa, număr de înregistrare la Registrul Comerţului,
CUI, cont trezorerie, nr.de telefon, adresa de e-mail validă ), precum si datele de contact ale
persoanei desemnate să se ocupe de derularea contractului ( Formular nr.2)
3. Preţul unitar al produselor, cât si preţul total ( lei, fără TV A )
4. Perioada de valabilitate a ofertei - minim 45 zile
5. Perioada de livrare a produsului - maxim 45 zile de la semnarea contractului
6. Descrierea detaliată conform cerinţelor solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul caietului
de sarcini
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Evaluarea ofertelor se va realiza de către comisia de evaluare formată din minim 3 persoane din
cadrul autorităţii contractante. Comisia de evaluare va verifica corespondenţa ofertei tehnice cu cerinţele
solicitate în cadrul caietului de sarcini şi în urma evaluării ofertelor financiare, va întocmi un clasament
pe baza caruia se va stabili oferta câştigătoare .
Ofertele care nu prezintă o descriere detaliată a caietului de sarcini, conform cerinţelor caietului
de sarcini, vor fi declarate neconforme.
Valorile care se vor compara în scopul întocmirii clasamentului sunt valori ofertate în lei, fără
TVA, aferente produselor solicitate.
Ofertele depuse de către operatorii economici trebuie să fie datate, semnate şi parafate.

Este obligatoriu ca operatorul economic desemnat câştigător să fie înscris în Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice (SEAP www.sicap-prod.e-licitatie.ro).
S erviciile şi produsele care fac obiectul achiziţiei se vor achiziţiona din catalogul electronic
SE A P, de la operatorul desem nat câştigător.

La primirea comunicării din partea autorităţii contractante că oferta lui a fost declarată
câştigătoare, operatorul economic desemnat câştigător trebuie să-şi publice oferta în catalogul
electronic.
Comunicarea dintre operatorii economici care îşi depun ofertele şi autoritatea contractantă se va
realiza prin e-mail, prin urmare, fiecare operator economic va indica în cadrul formularului nr.2 o adresă
de e-mail validă.
Dacă operatorul economic nu îşi publică oferta în catalogul electronic - SEAP, oferta sa va fi
respinsă şi se va declara câştigător ofertantul aflat pe locul 2.
Data limită pentru transmiterea ofertelor va fi data de 16.05.2017 ora 15.00, la sediul Spitatului
de Pneumoftiziologie Sibiu, Aleea Filozofilor er.3-5 Sibiu, tel. 0269/210979
Persoana de contact pentru această achiziţie este dna Ec Ţuicu Cristina si d-nul Nicoarâ Ioan,
telefon 0269/210979 interior 104, e-mail: spitaltbcsb@gmail.com

în speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim pentru operativitate.

CONSI L I UL
JUD EŢEAN

SIBIU

Str. Aleea Filozofilor Nr, 3-5

SPITALUL DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE
SIBIU

Sibiu - România
C IR : 4240550
Tel.: +40 269 210 979
Fax:+40 269 230 212

spiralibcsbiSignial. com

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei: Echipamente IT
Lot 1,Pachet PC - 5 bucăţi
Lot 2,Multifuncţională (Imprimantă A3/A4)-l buc
Lot 3,Server cu licenţă Windows server şi licenţă SQL - 1 buc
Cod CPV 30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer
Echipamentul trebuie să îndeplinească toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România
şi să prezinte următoarele documente:
Anexa producătorilor tuturor echipamentelor si accesoriilor ofertate
Ofertantul are obigaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite,
de ultima generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile tehnice. Se solicită confirmarea printr-o
declaraţie pe proprie răspundere in acest sens.
Ofertantul trebuie să menţioneze explicit denumirea produselor ofertate, modele, firmele
producătoare, originea.
Echipamentele sa fie însoţite de documente emise de către autorităţile competente şi care să
ateste marca CE
Specificaţiile tehnice şi de calitate ale echipamentelor ofertate trebuie, obigatoriu, susţinute
explicit de documentaţii originale (sau copii Xerox după originale) pliante, prospecte, cărţi
tehnice etc. ale producătorului, semnate, Conform cu originalul” şi ştampilate de firma ofertantă.
Ofertantul trebuie să stabiliască componenţa produsului pe care il oferă, pentru a corespunde
tuturor cerinţelor din prezentul Caiet de Sarcini. Componenţa produsului trebuie să asigure
funcţionarea la parametrii solicitaţi, fără a necesita alte achiziţii.Se va depune o declaraţie pe
proprie răspundere in acest sens
Livrarea se va face de către furnizor la sediul Autorităţii contractante pe poziţia destinată
funcţionării echipamentelor. Ofertantul îşi asumă riscurile pe care le implica transportul
produselor până la locul de livrare.
Se v-a prezenta în momentul livrării manual de utilizare al echipamentului în limba română
şi engleză, manual de operare şi instrucţiuni de utilizare/carte tehnică sau alte documente
pentru mentenanţa echipamentelor.

Lotul 1-Pachet PC
Nr

Componenta

Cerinţa tehnică minimală

Unitatea centrală

1

Procesor

2

Chipset
Sloturi de memorie
existente D e Dlaca de baza

3
4

Memorie RAM

5

Controller SATA

Intel Pentium G 4560 Processor sau echivalent
Frecvenţă min : 3 GHz
- mem: 3MB cache
- 2 cores/4 threads
_______________________________________________ |
Intel B250 chipset sau echivalent
Min. 2 sloturi DIMM
Memorie instalată: minim 8GB DDR4 RAM
Memorie instalabilă: maxim 32 GB
Minim 3 x SATA 3.0

6

HDD

7
8
9

Unitate Optică
Video
Sistem Audio

10

Interfaţa reţea

11

12

Sloturi de expandare

Porturi - Intrări/ Ieşiri

Nr. de HDD instalate: min. Ibuc.
Capacitate instalată: min. 500 GB
Viteza HDD: min. 7200 rpm
SATA DVD-RW
Integrat min HD2500 Intel
Sistem audio integrat
Controller de reţea integrat: 10/100/1000Mbps
Nr. de porturi: min. lx RJ45,
Capabilităţi: WOL, AOL, ASF, PXE
2.0
Tehnologie: vPRO sau echivalent
-1 slot PCI full height
-1 slot PCI express x l 2.0
-1 slot PCI Express x l6 3.0
- Porturi USB: min. 6
• panoul spate: min. 2 x USB 2.0
panoul spate: min. 2 x USB 3.0
• panoul frontal: min. 2 x USB 2.0

- 2 x PS/2 (pentru tastatura şi mouse)
- Conector video: lx VGA conector 15 pini, 1
DisplayPort 1.1a
- Conectori audio:
• panoul spate: Line in, Line Out
• panoul frontal: Mic In, Headphone
- lx RJ45

Carcasa

SFF(Small form factor), Mid Tower
Sursa să fie min 320W cu eficienţă peste 80%
Carcasa trebuie să aibă management termic.

14

Sursa alimentare

Plaja de tensiune operabila: 90 - 264 VAC / 50 Hz,
Plaja de frecventa suportata: 4 7 - 63 Hz

15

Mouse

Mouse usb 2.0 - wireless

16

Tastatura

Tastatură Standard cu caractere RO
-

17

Securitatea adiţională

-

18

Sistem de operare

sistemul să prezinte sistem de blocare atât
hardware cât şi software a carcasei şi opţional,
posibilitatea de a adăuga un cablu Kensington
sistemul să prezinte senzor care detectează
deschiderea neautorizată a carcasei
să permită dezactivarea porturilor USB şi SATA
via BIOS

Windows 8.1, Windows 10 X64 preinstalat,
licenţiat

componentele sistemului(64 biţi)

19

Condiţii de mediu

Temperatură de funcţionare: 10° - 35° C
Variaţie temperatură stocare: -30 la 60° C
Umiditate de funcţionare: 10 - 90% RH
Umiditate în stare neoperaţională: 5 -9 5 % RH

• Standarde/Certificări electromagnetice:
- EN 55022-standard pentru limitarea emisiilor de
radiaţii electromagnetice
- EN 55024 standard privind imunitatea
electromagnetică
® Standarde/Certificări ergonomie:
- ISO 9241
• Standarde/Certificări de siguranţă:
EN 60950 (IEC 950)
Conformitate cu
standarde/certificări valabile UL 1950
-C SA
în Uniunea Europeana
® Standarde/Certifîcări de mediu
- Energy Star
- RoHS
NOTĂ: Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica
înscrierea sistemelor ofertate în standardele
menţionate mai sus.

20

Zgomot Emis

21

Compatibilitate cu sistemul
de operare

22

1.
2.
3.
4.
5.

Monitor
Monitor
Dimensiune
Tip,/Tehnologie ecran
Dimensiune pixel
Rata Contrast
Luminozitate

- Maxim 28dB(A) (in acord cu standardul ISO 7779 si
ISO 9296)
NOTA: Achizitorul îşi rezervă dreptul de a
verifica înscrierea sistemelor ofertate în
standardele menţionate mai sus.
Sistemele informatice trebuie să se regăsească pe
site-ul vwvw.microsoft.com/hcl, validate pentru
sistemele de operare Windows 8 si Windows 10.
Pentru verificare se solicită specificaţiile tehnice
date de producător pentru sisteme, în care să se
specifice că acestea sunt cuprinse în lista HCL
(Hardware Compatibility List) la Microsoft, sau
copie după lista HCL cu menţionarea poziţiilor la
Monitor LED LCD
Diagonala: 19-23inch (16:9)
IPS (in-plane switching) LED Backlit LCD
0.265 mm
1000:1
Min. 250 cd/m^

Min. 178° orizontal
Min. 178° vertical
Max. 14 ms (gray to gray)
Min. lx 15-pin D-sub analog VGA; 1 x DVI-D; 1 x
HDMI
Pornit/oprit, Digital OSD
lx VGA (cablu inclus);

6.

Unghi de Vizibilitate

7.

Timp de răspuns

8.

Interfaţa video

9.

Panou de control

10.
11.
12.
13.

Conectori
Rezoluţie nativa
1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play
Monitor de tip Plug & Play
Facilităţi de securitate fizică Slot de securitate tip “Kensington” sau echivalent
Aplicaţie software a producătorului care să permită:
- ajustarea monitorului şi calibrarea culorilor utilizând
Software furnizat
protocolul DDC/CI (Display Data Channel Command
Interface)
- management-ul consumului de energie

14.

15.

16.

• Standarde/Certificări electromagnetice:
- EN 55022 - standard pentru limitarea emisiilor de
radiaţii electromagnetice
- EN 55024 standard privind imunitatea
electromagnetică
• Standarde/Certificări ergonomie
Conformitate cu
standarde/certificări valabile - ISO 9241
• Standarde/Certificări de siguranţă
in Uniunea Europeana
- EN 60950 (IEC 950)
- CE mark
• Standarde/Certificări de mediu
- Energy Star
- TCO 05 (Low emission)
Minim 2016 RO Home & Business
Licenţă Office
*
- Laser
Imprimantă
Monocrom
- Format A4
Conformitate cu standarde/certificări
valabile in Uniunea Europeana

Lotul 3- Multifuncţională (Imprimantă A3/A4)
Sistem
Format:

A3

Tehnologie:

laser

Tip:

Color

Funcţii disponibile:

Imprimare / Copiere / Scanare

Memorie:

512 MB

Memorie maxima (MB):

512 MB

Timp de încălzire (s):

Maxim 39 secunde (la temperatura camerei de
20°C)

Prima pagina (s):

8.6

Limbaj imprimanta:

PCL6 / PCL5e, HBPL

Volum maxim recomandat (copii/luna):

3500

Afisaj:

Afisaj LCD tactil de 4.3 inch

imprimanta
Viteza printare alb/negru (ppm):

20

Rezoluţie la printare alb-negru (dpi):

1200 x 2400 dpi

Viteza printare color (ppm):

20

Rezoluţie la printare color (dpi):

1200 x 2400 dpi

Copiator
Viteza copiere alb/negru (cpm):

20

Rezoluţie la copiere alb/negru (dpi):

1200 x 2400 dpi

Viteza copiere color (cpm):

20

Rezoluţie la copiere color (dpi):

1200 x 2400 dpi

Funcţii copiere:

Auto réduction, ID Card Copy, Lighter/Darker,
N-up, Reduce/Enlarge

Altele
Putere consumata (W):

Low Power Mode: 50 W
Ready Mode: 80 W
Sleep Mode: 2 W

Alimentare:

AC 220 - 240 V Â±10 %, 5 A, 50 / 60Hz

Accesorii incluse:

Toner starter 2500 pagini color
Toner starter 4000 pagini negru

Accesorii optionale:

Stand 497K17350

Tava alimentare 500 coli 497K17340
Unitate fax 497K17360
Altele:

DADF: 110 coli

Scanner
Rezoluţia optica
scanare (dpi):

de Color: pana la 400 x 400 dpi
Monocrom: 600 x 600 dpi

Funcţii scanner:

Format fişier scanat: JPEG, PDF, TIFF
Scan to PC, Scan to TWAIN application

Tip scanner:

Scanner color

Viteza
de
(sec/pag):

scanare Color: 19 ppm
Monocrom: 24 ppm

Consumabile
Drum: 013R00677
Toner Cyan: 006R01694
Toner Galben: 006R01696
Toner Magenta: 006R01695
Toner Negru: 006R01693
Waste Toner: 008R13215

Consumabile:

Alimentare
(coli):

Greutate
mediu
printare (g/mp):

hârtie

de

Bypass Tray: 100 coli
Caseta 1: 250 coli
Caseta 2 (optional): 500 coli
Bypass Tray: 60 - 216 g/mp
Tava 1: 60 ä€“ 90 g/mp
Tava 2 (optional): 60 - 256 g/mp

Conectivitate
Interfaţa:

Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T
USB 2.0

Reţea:

Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T

Wireless:

Nu

Mac OS X 10.5 /10.6 /10.7, OS X 10.8 / 10.9
Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 /
8.1 (32 bit)
Sistem de operare:
Windows XP Professional / XP Professional / Vista / 7 / 8
/ 8.1 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server
2012 / Server 2012 R2 (64 bit)
.. '
...
....
_ ...
_i
Conformitate cu standarde/certificări valabile in Uniunea Europeana

Lotul 3- Server cu licenţă
Platforma

ATX

Recomandat pentru

Midsize Business

Procesor
Procesoare incluse

Minim 1

Procesor

Intel® Xeon® Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz) sau echivalent

Producător

Intel/AMD

Socket

2011-3 sau compatibil cu CPU

Nucleu

Broadwell sau echivalent

Model

E5-2620 v4 sau echivalent

Frecventa

2.1 GHz

Frecventa turbo
max.

3.0 GHz

Număr nuclee

Minim 8

Număr thread-uri

Minim 16

Cache

20 MB

Tehnologie

14 nm

Max TDP

85 W

Memorie RAM
Memorie RAM
inclusa

Da

Capacitate RAM

16 GB

Tip memorie

ECC

Tip RAM

DDR4

DIMM

RDIMM

Frecventa

2133 MHz

Standard

PC4-17000

Detalii

Dual Rank x8

Memorie RAM Maxima
Număr sloturi RAM

12

Compatibilitate
DIMM

RDIMM

Memorie maxima

384 GB

Stocare
Unitate de stocare
inclusa

Da

Capacitate

2 x 1 TB

Interfaţa

H D D /S S H D

Tip

2.5 inch

Hot Plug

Da

Compatibilitate Stocare
Compatibilitate HDD

3.5 inch

Compatibilitate Hot
Plug

Da

Unitate Optica
Unitate optica
inclusa

Da

Tip

DVD-RW

Placa De Baza
Procesoare
suportate

2

Socket

2011-3 sau echivalent

Chipset

Intel/AMD

Video integrat

Controller
Controller reţea

Gigabit LAN

Detalii controller
reţea

2x RJ-45, 10/100/1000

Controller stocare

PERC H730

Suport RAID

0 ,1 ,5 , 6 ,1 0 ,5 0 ,6 0

Detalii controller
stocare

1GB

Conectori Back Panel
Serial

x1

Video

x1

USB 2.0

x4

USB 3.0

x1

RJ-45

x2

C a rc a s a

Tip

ATX

Sloturi expansiune

x6

Greutate

35 kg

Dimensiuni

560 x 433 x 220 mm aproximativ

Nr surse suportate

2

Capacitate

Pana Ia 8x LFF (3.5 inch)

S u rs a

Surse incluse

1-2

Redundanta

Da

Tip

Hot Plug

Putere

750 W

|

Í

I

- Windows server 2012
Licenţă
- Bază de date SQL

Produsele vor fii însoţite în mod obigatoriu de următoarele documente: factură fiscală
în original; avizul de expediţie în original (dacă este cazul); cerificat de garanţie si declaraţie
de conformitate;
Termenul de garanţie pentru: Pachet PC 1 an , Imprimantă A3 1 an, Server 2 ani
Termen de livrare 45 zile de la semnarea contractului.
Recepţia cantitativă şi calitativă a produsului se face la sediul achizitorului, după
îndeplinirea tuturor obigaţiilor contactuale, conform prezentului caiet de sarcini.
în cazul în care unele produse nu corespund calitativ autoritatea contractată va întocmi
un act de refuz pe care îl va înmâna delegatului furnizorului.
în acest caz furnizorul se obligă să înlocuiască produsele neconforme şi să le livreze în
termen de maxim 48 ore de la constatarea deficienţelor;
în cazul în care furnizorul nu va înlocui produsele neconforme, autoritatea contractantă
va putea aplica prevederiile contractuale privind rezilierea contractului.

Responsabil IT
Nicoară Iban

Formular nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC
_____________________
(denumire / sediu )

înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr.__________data____________ ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către___________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului aparut în SEAP
_______________________(denumire
_______________________________________

nr. ______ d in _______________ , privind aplicarea procedurii de

procedură)

pentru

atribuirea

contractului

(denumirea contractului de achiziţie publică),

noi ____________________________________________(denumirea/numeie operatorului economic) vă transmitem alăturat
următoarele:

1.

Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării____________

Cu stimă,

Operator economic,
(semnătura autorizată )

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea!numele)
FORM ULAR DE OFERTĂ
Către...............................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________________________________ , ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia
cumpărare_______________________________________.

mai

sus

menţionată,

să

furnizăm

cu

opţiune

de

(denumirea produselor)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să efectuam lucrarea în perioada
prevăzută de Caietul de sarcini.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată d e ___________
__________ __________zile, respectiv până la data de ______________________________ , şi

(durata în litere şi cifre)

(ziua!luna!anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între
noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
"alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim
garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi
primi.
D ata_____ /_____ !_____
______________ , în calitate d e _______________________ , legal autorizat să semnez

(semnătura)
oferta pentru şi în num ele________________________________________ .

(denumire/nume operator economic)în calitate de ................................................. legal
autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ........................................................... (denumirea/numele operatorului
economic)

Formular nr. 3

Date de »identificare a ofertantului

Persoana de contact:
Adresa Firmei:
Cod unic de înregistrare:
Număr de înregistrare de la Registrul Comerţului
Număr de telefon
Număr de fax
Cont trezorerie
Mobil
Administrator
Persoana desemnată pentru semnarea cotractului
Adresa de e-mail

