
Vizualizare anunţ
î PUBLICAT ♦NR ANUNŢ: ADV1147885 ^ TIP ANUNŢ: CUMPĂRĂRI DIRECTE Ig DATA CREARE: 19.05.2020 14:54

® DATA PUBLICARE: 19.05.2020 15:20

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA yv

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: __________
Tonere originale pentru multifuncţionale HP
Data limita depunere oferta: 
22.05.2020 14:42

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:

Cod si denumire CPV: 
30125100-2-Cartuşe de

Furnizare toner (Rev.2)

Valoare
estimata:
48.750,00

RON

Caiet de sarcini:
01_Caiet

sarcini formulare.docx

Descriere contract:
(Tonere originale în cantitatea şi caracteristicile solicitate prin caietului de sarcini, ataşat prezentului anu 
(nţ publicitar.
Condiţii referitoare la contract:...... .....................  ^ ........ .......... ........ _.........................

^ Produsele vor fi livrate intr-o singura transa, în termenul asumat în formularul propunere tehnică.

Condiţii de participare: ______ _ ___ ______ ________ _____ _
i Se vor completa formularele ataşate prezentului anunţ. Neîncadrare în situaţii prevăzute la art.164,alin 
(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016 - seva 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: _ ___ _ .................................... ^_____
Preţul cel mai scăzut, cu condiţia îndeplinirii solicitărilor din caietul de sarcini.

Informaţii suplimentare:_______ ________________________ ^
; Solicitări de clarificări se pot depune prin poşta electronică (carmen.bogdan@mediusectorul1 .ro) până i 
i cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se tran

mailto:carmen.bogdan@mediusectorul1.ro


[ smit prin publicarea unei erate (un nou anunţ care va face referire la anunţul iniţial), în termen de o zi d : 
j e la primirea solicitării şi, totodată, se transmit pe e-mailul solicitantului. în baza prezentului anunţ, ope ; 
I ratorii economici interesaţi vor publica în catalogul electronic, în termenul limită precizat în prezentul a i
; nunţ, un nou produs astfel: Denumire produs: 'Tonere cf anunţ nr....", Unitate de măsură: "pachet", Pre
ţ catalog: se va indica preţul total fără TVA (care va corespunde celui din formularul Propunere Financia 
ră, respectiv Centralizator de preţuri) Descriere produs: "Conform ofertă tehnică la anunţul publicitar n | 

ViZU3lfM@l!©ilSirailJria{pectarea caietului de sarcini aferent". Publicarea unui produs de catalog în baza p

® rnaxim 1 oră de la publicarea produsului de catalog se vor transmite prin
poşta electronică formularele solicitate, indicând la subiectul mesajului "Oferta aferenta anunţului pubi 
icitar nr...." în e-mail-ul se indică numărul de referinţă al noului produs publicat în SEAP. în cazul în care | 
produsul este publicat în SEAP peste termenul prevăzut în prezentul anunţ oferta nu este luată în consi 
dereare ( se verifică rubrica Actualizat la:, din SEAP). în situaţia în care există neconcordanţe între preţ 
ul din catalogul electronic şi preţul total din formularul Propunere Financiară, oferta seva corecta conf 

i orm verificărilor efectuate de achizitor.

LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR


