
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

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

Adresa: Strada Mureș, 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:

Apa potabilă îmbuteliată în bidoane reutilizabile pentru dozatoare tip water -cooler

Data limita depunere oferta:
26.04.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire
CPV:

15981100-9 - Apa
minerala plata
(Rev.2)

Valoare
estimata:

3.952,00  -
5.928,00 
RON

Caiet de sarcini:

02_Caiet

sarcini_formulare_model

ctr_apa.docx

Descriere contract:

Furnizorul va pune la dispoziția achizitorului 8 dozatoare water – coler. Lunar vor � livrate 24 bidoa
ne reutilizabile (19l/bidon), conform cerințelor caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Conditii referitoare la contract:

Valoarea minimă reprezintă valoarea contractului până la data de 31.12.2022. Valoarea maximă incl
ude posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2023, cu condiția identi�cării sursei de �nanțare.

Conditii de participare:

Se vor completa toate formularele atașate prezentului anunt. Propunerea tehnică va cuprinde o de
scriere a produselor livrate a serviciilor conexe licrării, astfel încât să se poată stabili corespondența
cu cerințele caietului de sarcini; Oferta nu va � luată în considerare dacă nu sunt prezentate toate f
ormularele solicitate.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Solicitări de clari�cări se pot depune prin poșta electronică (achizitiipublice@mediusectorul1.ro) pâ
nă cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clari�cări
se transmit prin publicarea unei erate (un nou anunț care va face referire la anunțul initial), în term
en de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului. În baza preze
ntului anunț, operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic, în termenul limită p
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recizat mai sus, un nou produs astfel: Denumire: “Ofertă cf ADV….., Unitate de măsură: lună, Preț ca
talog: se va indica prețul lunar fără TVA (care va corespunde celui din formularul PF) Descriere: conf
orm anunț publicitar nr…...cu respectarea caietului de sarcini aferent. Publicarea unui produs de ca
talog în baza prezentului anunț publicitar presupune asumarea integrală a cerințelor/condițiilor din
caietul de sarcini de sarcini atașat. Imediat după publicarea produsului de catalog se vor transmite
prin poșta electronică formularele solicitate, indicând la subiectul mesajului ”Oferta ADV….” În situa
ția în care există neconcordanțe între prețul din catalogul electronic și prețul total din formularul P
F, oferta se va corecta conform veri�cărilor efectuate de achizitor pornind de la prețurile unitare. Se
va solicita acordul operatorului economic. În absența acordului, oferta nu va � luată în considerare.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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