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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

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

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

Tel: +40722451408 Fax: E-mail; achi2itiipublice@mediusect0rull.ro Punct(e) de contact: 
Carmen Bogdan In atentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ .

Denumire contract:
38 topuri coli autoadezive/autocolante si 1 buc. toner original biaek pentru Konica Minolta Biz Hub 
C227

Data limita depunere oferta:
05.04.202212:41

Tip anunţ; 
Cumpărări 

directe

Tip
contract;
Furnizare

Cod si denumire CPV:
30199000-0 - Articole de papetarie si alte 

articole din hârtie (Rev.2)

Valoare
estimata:
2.105,00

RON

Descriere contract:
1 buc .toner pentru Konlca-Minolta BizHub C227, culoare: Black(TN 221K), capacitate:12.000 pagini 
sau 1 *24 000 pagini. Nu se admit produse compatibile, second-hand, recondiţionate, remanufactur 
ate, reîncărcate. Coli autoadezive/autocolante- format: A4, culoare: alba; finisare mată; cu câte 8 eti 
chete dreptunghiulare/coală; pretăiate; dimensiune etichetă «105x74mm (± 5%); permite tipărire c 
u laser; adeziv permanent, ambalate în topuri de câte 100 coli, cu protecţie împotriva umidităţii; can 
titate necesară: 3800 coli (30.400 etichete; 8 etichete/coală)= 38 topuri de câte 100 coli. Asigurarea t 
ransportului produselor la sediul achizitorului din Str. Mureş, nr. 18-24,‘secionTBucureşti, cade în 
sarcina furnizorului.

Condiţii referitoare la contract:
Nu se încheie contract.

Condiţii de participare:
Ofertele vor fi transmise la adresa de mail: achizitiipublice@mediusectorul1 .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 supiimentare:

mailto:achi2itiipublice@mediusect0rull.ro


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 3 zile lucrătoare de la data comenzii ferme.
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