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Referitor la achiziţia directă având ca obiect „servicii tipărire materiale informative în scopul 
creşterii gradului de informare şi conştientizare a locuitorilor Sectorului 1 în domeniul protecţiei 
mediului” vă informăm prin prezenta că oferta dumenavoastră a fost desemnată câştigătoare, cu o valoare 
totală de 1.653,00 lei fără T.V.A.

Vă rugăm să efectuaţi serviciile de tipărire materiale informative în conformitate cu specificaţiile 
solicitate de autoritatea contractantă şi în conformitate cu oferta dumneavoastră, înregistrată sub numărul 
D.U.P-.S.P.M 1734/S.M.A.P.320/08.10.2021.

ePV 79823000-9 Servicii de tipărire şi livrare (Rev.2)
Sursa de fmeinţare: Bugetul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 
Capitol bugetar: 74.02.05.01 
Articol bugetar: 20.30.30
Condiţii de livrare: materialele tipărite se vor livra integral (6000 buc), într-o zi lucrătoare de la 

acordarea BT, sau eşalonat, pe parcursul a cel mult 3 zile lucrătoare de la acordarea BT, câte 2000 buc/zi 
(1000 buc./ machetă).

Adresa de livrare: materialul tipărit se livra la sediul autorităţii contractante: str. Mureş nr. 18-24, etaj 2, 
Sectorul 1 Bucureşti.

Plata: se va efectua în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul autorităţii 
contractante, prin ordin de plată, în cont de Trezorerie, după recepţia tirajului solicitat.
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e-mail: secretariat@mediusectorul 1 .ro: tel: 0314337660
în confoimitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 si a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor dale. va informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaşte şi respecta legislaţia în domeniul securităţii datelor cu caracter personal.
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