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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

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

ANUNŢ

Denumire contract:
Tonere originale pentru multifuncţional HP LaserJet Pro 500 MFP M521DN

Data limita depunere oferta:
14.03.2022 14:30

Tip anunţ: 
Cumpărări 

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
30125100-2 - Cartuşe de toner 

(Rev.2)

Valoare
estimata:
4.350,00 RON

Descriere contract:
Toner HP CE255X (tehnologie - laser; categorie - original; capacitate -12.500 pag.; grad de acoperire 
- 5%; culoare - negru); Cantitate: 4 buc; Nu se admit produse compatibile, second-hand, recondiţion 
ate, remanufacturate, reîncărcate. Asigurarea transportului produselor la sediul achizitorului din St 
r. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti, cade în sarcina furnizorului.

Condiţii referitoare la contract:

Condiţii de participare:
Ofertele vor fi transmise la adresa de mail: achizitiipublice@medlusectorul1.ro, până la data şi ora 
menţionaţă în prezentul anunţ. Solicitările de clarificări se pot obţine la adresa de mail anterior me 
nţionată.

Criterii de atribuire: 
preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare:
Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului de produse din SEAP, unde operatorul economic, 
câştigător, va introduce produsul cu valoarea ofertată. Livrarea produselor se va efectua în termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei directe. Pentru produse se va asigura un te 
rmen de garanţie de minim 12 luni de la data recepţiei acestora, astfel că orice lipsă de conformitat 
e, apărută în cadrul acestui termen, trebuie asumată de furnizor fără costuri pentru achizitor. Timp 
ul de răspuns la solicitare şi timpul de remediere în cazul defecţiunilor în perioada de garanţie: max 
im 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării din partea achizitorului; Pentru produsul înlocuit/re
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mediat, se asigura aceleaşi obligaţii de calitate ca şi pentru produsul iniţial. Produsele careînlocuies 
c produsele neconforme vor beneficia de acelaşi termen de garanţie. Prin transmiterea ofertei, ope 
ratorul economic acceptă în totalitate solicitările, achizitorului, din prezentul anunţ.
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