
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:

Tonere pentru multifunctionale din dotarea DUPSPM S1

Data limita depunere oferta:
19.08.2022 16:30

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

30125100-2 - Cartuse de
toner (Rev.2)

Valoare
estimata:

12.235,00 
RON

Caiet de sarcini:

01_Caiet sarcini

formulare.docx

Descriere contract:

Tonere originale în cantitatea și caracteristicile solicitate prin caietului de sarcini, atașat prezentului
anunț publicitar.

Conditii referitoare la contract:

Nu se încheie contract. Produsele vor � livrate într-o singură tranșă, în termenul asumat în formular
ul propunere tehnică.

Conditii de participare:

Se vor completa formularele atașate prezentului anunț. Neîncadrare în situații prevazute la art.164,
alin(1) si la art 167, alin (1) din Legea nr.98/2016 - se va prezenta declaratie pe propia raspundere; I
nexistenta situațiilor generatoare de con�ict de interese in sensul art.59-60 din Legea nr.98/2016; F
ormular de Propunere tehnică; Formular Propunere �nanciară; Formular Centralizator de prețuri. T
oate formularele indicate anterior se regăsesc în �șierul atasat anuntului publicitar. Oferta nu va � l
uata in considerare daca nu sunt prezentate toate formularele solicitate.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut, cu condiția îndeplinirii solicitărilor din caietul de sarcini.

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 anunt care va face referire la anunțul inițial), în term
en de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit pe e-mailul solicitantului. În baza prezent
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ului anunț, operatorii economici interesați vor transmite oferta la adresa de poștă electronică achizi
tiipublice@mediusectorul1.ro, cu respectarea caietului de sarcini și a termenului limită indicat în pr
ezentul anunț. Autoritatea contractantă va informa toți operatorii economici care au depus ofertă p
rivind rezultatul analizei acesteia și privind clasamentul �nal. Operatorul economic clasat pe primul
loc va publica în SEAP, la solicitarea autorității contractanete, un nou produs de catalog în baza prez
entului anunț publicitar și a ofertei depuse, achiziția urmând a se realiza din catalogul electronic SE
AP.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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