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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

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

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

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

ANUNŢ

Denumire contract:
Echipamente multifuncţionale laser şi consumabile

Data limita depunere oferta: 
31.08.2020 12:00

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV: 
30121200-5 - Echipament 

de fotocopiere (Rev.2)

Valoare
estimata:
35.755,00

Caiet de sarcini:
01 Caiet

RON sarcini formulare.docx

Descriere contract:__ _____ ____ ____________ _ ___ ________ _ ........ ........... ........ ,
i Echipamente multifuncţionale: Echipament tip 1: Multifuncţional laser monocrom format A4 HP Laserje | 
t Pro 500 MFP M521DN - 2 buc; Echipament tip 2: Multifuncţional laser color format A4 Canon l-Sensys | 

î MF746CX - 3 buc; Echipament tip 3: Multifuncţional laser color format A3 Konica-Minolta BizHub C227 - | 
11 buc. Consumabile (tonere); HP CE255X / 55X (12500 pag, original) - 3 buc. Black: Canon CRG-055HBK | 
I (7600 pag, original) - 3 buc; Cyan: Canon CRG-055HC (5900 pag, original) - 3 buc; Magenta: Canon CRG-0 | 
i 55HM (5900 pag, original) - 3 buc; Yellow: Canon CRG-055HY (5900 pag, original) - 3 buc. Black: TN-221K ; 
I (24000 pag, original) - 3 buc; Cyan: TN-221 C (21000 pag, original) - 3 buc; Magenta; TN-221 M (21000 pa i 
i g, original) - 3 buc; Yellow: TN-221 Y (21000 pag, original) - 3 buc. Valoarea estimată a echipamentelor (m | 
I ultifuncţionalelor) = 21.400 lei fără TVA Valoarea estimată a consumabilelor (tonerelor) = 14.355 lei fără
Itva I
Condiţii referitoare la contract:
Nu se încheie contract - achiziţia se realizează pe bază de comandă, conform caiet sarcini

Condiţii de participare:
I Se vor completa formularele ataşate prezentului anunţ. Neîncadrarea in situaţii prevăzute la art.164,ali 
I n(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016 ;lnexistenta situaţiilor generatoare de conflict de interese 
lin sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; Formular- Propunere tehnică; Formular - Propunere financiar



i ă; Formular - Centalizator de preţuri. Oferta nu va fi luata în considerare dacă nu sunt prezentate toate j 
formularele şi documentele solicitate. j

Criterii de atribuire: _________ _
Preţul cel mai scăzut, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor caietului de sarcini

Vilnforp^atipuglinjnpre: _______ ______ ______________
'^olKilar^e^e cQnfîcari se pot depune prin poşta eiectronică (achizitiipublice@mediusectorul1.ro) cu 2 '

dM!f}(S^^IEt.^(^ft^r1R:^L :
® DâMi>MIL(fi^^Ee?tt1^(9?fftiIjt^unţ care va face referire la anunţul iniţial), în termen de o zi de la primire , 

; a solicitării şi, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului. în baza prezentului anunţ, operatorii eco ! 
i nomici interesaţi vor publica în catalogul electronic, în termenul limită precizat în acesta, un nou produ i
I s astfel: Denumire: "Echipamente multifuncţionale laser şi consumabile cf anunţ nr.........Unitate de :
; măsură: "pachet". Preţ catalog: se va indica preţul total fără TVA (care va corespunde celui din formular
’ ul PF) Descriere: "conform ofertă tehnică la anunţul publicitar nr........ , întocmită cu respectarea caietul !
; ui de sarcini aferenr. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ publicitar presupun : 
; e asumarea integrală a cerinţelor/condiţiilor din caietul de sarcini ataşat. Imediat după publicarea prod : 
usului de catalog se vor transmite prin poşta electronică menţionată mai sus, formularele, propunerea ; 

î tehnică precum şi indicarea numărului de referinţă a noului produs de catalog, indicând la subiectul e- j 
I mail-ului "Ofertă aferentă anunţului publicitar nr...." în situaţia în care există neconcordanţe între preţul j 
I din catalogul electronic şi preţul total din formularul PF, oferta se va corecta conform verificărilor efect 
I uate de achizitor pornind de la preţurile unitare declarate în formularul Centalizator de preţuri.

LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR

mailto:achizitiipublice@mediusectorul1.ro

