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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECŢIA MEDIULUI CIF: 
41640678

Adresa: Strada Mureş, Nr. 18-24, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 722451408 Fax: E-mail: carmen.bogdan@mediusectorul1.ro Punct(e) de contact: 
Carmen Bogdan In atentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ

Denumire contract:
I Furnizare papetărie şi rechizite
Data limita depunere oferta:
15.05.2020 10:44 ,-----------------

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:

Cod si denumire CPV: 
30192700-8-

Furnizare Papetarie (Rev.2)

Valoare
estimata:
11.050,00 

RON

Caiet de sarcini:
02_Caiet

sarcini formulare.docx

Descriere contract:
Papetărie şi rechizite in cantitatea si caracteristicile solicitate in caietului de sarcini, ataşat prezentului a 
nunt publicitar.

Conditii referitoare la contract; ....... ................ .......... ............................................................... ^____
Livrarea produselor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei directe pri | 
n SEAP. Produsele vor fi livrate intr-o singura transa pe baza de factură. ’

Condiţii de participare:.. ....... ......... ........... ........... ...................... . ........ ..... ..........
Se vor completa formularele ataşate prezentului anunţ. Neîncadrare in situaţii prevazutg la art.164,alin 
(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016 - se va prezenta declaraţie pe propia răspundere; Inexiste 
nta situaţiilor generatoare de conflict de interese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; Formular de 
Propunere tehnică; Formular Propunere financiară; Formular Centralizator de preţuri. Toate formulare! 
e indicate anterior se regăsesc în fişierul ataşat anunţului publicitar. Oferta nu va fi luata in considerare 
daca nu sunt prezentate toate formularele solicitate.

Criterii de atribuire: ____ _____
I preţul cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii solicitărilor caietului de sarcini.

Informaţii suplimentare:

mailto:carmen.bogdan@mediusectorul1.ro


! Solicitări de clarificări se pot depune prin posta electronica (carmen.bogdan@mediusectorui1 .ro) pana 
' cel târziu cu o zi lucratoare inainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se tran 
smit prin publicarea unei erate (un nou anunţ care va face referire la anunţul Iniţial), In termen de o zl d 
e la primirea solicitării si, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului. In baza prezentului anunţ, op 
eratorii economici interesat! vor publica in catalogul electronic, in termenul limita precizat mai sus, un n 
ou produs astfel: Denumire: "Papetărie şi rechizite cf anunţ nr..... Unitate de măsură: pachet. Preţ catal

^'^.^y^§rrftiâf7)*rytll total fara TVA (careva corespunde celui din formularul PF, inclusiv formularului C

fii DATĂ1W@WCARfbti?:^fe^aihlfl:^odus de catalog In baza prezentului anunţ publicitar presupune asumarea 
integrala a cerintelor/conditiilor din caietul de sarcini de sarcini ataşat. Imediat după publicarea produs 
ului de catalog se vor transmite prin posta electronica formularele solicitate, indicând la subiectul mesa 
juiui "Oferta aferenta anunţului publicitar nr...." In situaţia in care exista neconcordante intre preţul din 
catalogul electronic si preţul total din formularul PF, oferta seva corecta conform verificărilor efectuate 
de achizitor.
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