
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:

Produse de hârtie pentru tipărit, articole de corespondență, rechizite și papetărie

Data limita depunere oferta:
10.06.2022 13:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

30199000-0 - Articole de
papetarie si alte articole
din hartie (Rev.2)

Valoare
estimata:

12.644,00 
RON

Caiet de sarcini:

02_CS_Formulare.docx

Descriere contract:

Furnizare produse de papetărie conform cantităților și caracteristicilor tehnice din caietul de sarcin
i, atașat prezentului anunț. Asigurarea transportului produselor la sediul achizitorului din Str. Mure
ș, nr. 18-24, sector 1, București, cade în sarcina furnizorului

Conditii referitoare la contract:

Nu se încheie contract. Se emite notă de comandă.

Conditii de participare:

Se vor completa și prezenta toate formularele atașate prezentului anunț și documentele probante s
olicitate în caietul de sarcini. Oferta nu va � luată in considerare dacă nu sunt prezentate toate for
mularele și documentele solicitate.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut cu condiția respectării caracteristicilor tehnice ale produselor și cerințele caiet
ului de sarcini.

Informatii suplimentare:

Solicitări de clari�cări se pot depune prin poșta electronică (achizitiipublice@mediusectorul1.ro) cu
1 zi lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clari�cări se transmit pri
n publicarea noi variante a anunțului publicitar inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării și, t
otodată, se transmit prin e-mailul solicitantului. În baza prezentului anunț, operatorii economici int
eresați vor publica în catalogul electronic, în termenul limită precizat mai sus, un produs decatalog
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astfel: Denumire: “Ofertă anunț nr. ADV......; Unitate de măsură: pachet; Preț catalog: va corespunde
celui din formularul PF; Descriere: conform ofertă tehnică la anunțul publicitar nr...... întocmită cu r
espectarea caietului de sarcini. Publicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunț publicit
ar presupune asumarea integrală a cerințelor/condițiilor din caietul de sarcini atașat. Imediat după
publicarea produsului de catalog se vor transmite prin poșta electronică formularele solicitate, indi
când la subiectul mesajului "Oferta anunt nr. ADV...". În situația în care există neconcordanțe între p
rețul din catalogul electronic și prețul total din formularul PF, oferta se va corecta de către achizitor,
pornind de la prețurile unitare declarate în Centralizatorul de prețuri. Achizitorul va solicita corectar
ea ofertei. În lipsa acordului din partea operatorului economic, oferta nu va � luată în considerare.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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