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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI   CIF: 41640678  

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

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

ANUNT 

Denumire contract:
Produse de hârtie pentru tipărit, articole de corespondență, rechizite și papetărie

Data limita depunere oferta:
23.08.2021 23:30

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

Valoare estimata:
4.400,00  RON

Caiet de sarcini:
01_Caiet sarcini rechizite_formulare.docx

Descriere contract:
Produse de hârtie pentru tipărit, articole de corespondență, rechizite și papetărie în cantitatea și caracteristicile solicitate în caietul de sarcini, atașat prezentului anunt publicitar.

Conditii referitoare la contract:
Livrarea produselor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data �nalizării achiziției directe prin SEAP. Produsele vor � livrate într-o singură tranșă pe baza de factură.

Conditii de participare:
Se vor completa formularele atasate prezentului anunt. Neîncadrare în situații prevăzute la art.164,alin(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016 - se va prezenta declarație pe p
ropia răspundere; Inexistența situaţiilor generatoare de con�ict de interese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016;Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu car
acter personal; Formular de Propunere tehnică; Formular Propunere �nanciară; Formular Centralizator de prețuri. Toate formularele indicate anterior se regăsesc în �şierul atasat
anuntului publicitar. Oferta nu va � luata in considerare daca nu sunt prezentate toate formularele solicitate.

Criterii de atribuire:
prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării caracteristicilor produselor solicitate în caietul de sarcini.

Informatii suplimentare:
Prezentul anunț publicitar însoțit de caietul de sarcini și formulare se publică și la adresa https://mediusectorul1.ro/transparenta/achizitii/, în rubrica aferentă achiziției din tabelul
Anunțuri/2021 în aceeași zi în care se publică anunțul în SEAP. Solicitările de clari�cări se pot depune prin poșta electronică (achizitiipublice@mediusectorul1.ro) până, cel mai târzi
u, cu 2 zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Eventualele răspunsuri la solicitările de clari�cări se publică în următoarea zi lucrătoare de la primirea solicitării, la adresa menț
ionată anterior. În baza prezentului anunț, operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic, în termenul limită precizat în acesta, un nou produs astfel: Denumire:
“Produse pentru igienizare si curățenie cf AP nr…...…..”; Unitate de masură: ”pachet”, Preț catalog: se va indica prețul total fără TVA (care va corespunde celui din formularul PF), De
scriere: ”conform propunere tehnică la AP nr…......., întocmită cu respectarea cerințelor caietului de sarcini”. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunț publicitar
presupune asumarea integrală a cerințelor caietului de sarcini și a prezentului anunț. Imediat după publicarea produsului de catalog se vor transmite prin poșta electronică menți
onată mai sus, formularele precum și indicarea numărului de referință a noului produs de catalog, indicând la subiectul e-mail-ului ”Ofertă aferentă AP nr….” În situația în care exis
tă neconcordanțe între prețul total din catalogul electronic și prețul total din formularul PF, oferta și , dacă este cazul, prețul produsului introdus în catalog se vor corecta conform
prețurilor unitare declarate în formularul CP- Centralizator de prețuri; criteriul de atribuire se aplică după efectuarea tuturor veri�cărilor și a eventualelor corecții.
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