Proiect Co-FinanŃat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Nr. înreg. 62 / 19.07.2012
Aprobat,
LuminiŃa Holban, Manager Proiect

ANUNł
ACHIZIłIE CONSUMABILE PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI „MANAGEMENTUL INTEGRAT, CONSERVATIV ŞI DURABIL AL
SITURILOR NATURA 2000 DIN BAZINUL FIZEŞULUI”
SMIS-CSNR 36416

Achizitor:

AsociaŃia EducaŃional-Ecologică Ecotransilvania, CUI 16179760

Tipul achiziŃiei:

Furnizare rechizite (cod CPV 391621100-9), cartuşe de cerneală (cod

CPV 30192113-6), cartuşe de toner (cod CPV 30125100-2), cartuşe de capse (cod CPV 301244008), accesorii pentru clasoare sau dosare (39264000-0)
Procedura aplicată:

AchiziŃie directă cu prospectarea pieŃei

Obiectul achiziŃiei:

Furnizare rechizite şi consumabile de birou pentru unitatea de

implementare a proiectului
Durata contractului:

Livrare unică

Valoarea estimată a achiziŃiei:

20.000 RON fără TVA (în medie 667 RON / lună)

Criteriul de atribuire:

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

Termenul de depunere a ofertelor:

26.07.2012

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaŃia de atribuire sau la o
altă adresă decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de achizitor.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Electronic, prin email la adresa ecotransilvania@gmail.com

Tel. 0742012626, Fax 0265 773273
www.ecotransilvania.ro
ecotransilvania@gmail.com

AnunŃ achiziŃie

Prin poştă sau personal la adresa Str. GriviŃei nr. 4, Bloc 2,
ap. 7, Sighişoara 545400, în atenŃia d-nei CodruŃa Vranceanu.
Persoana de contact:

CodruŃa Vrânceanu, Manager Financiar, 0742012626

ContestaŃii:

Se pot depune la adresa Str. GriviŃei nr. 4, Bloc 2, ap. 7, Sighişoara

545400, în atenŃia d-nei CodruŃa Vranceanu.
InstanŃa competentă:

Judecătoria Sighişoara
Sighişoara, jud.Mureş
str. JustiŃiei, nr.3
Cod poştal 545400
E-mail preşedinte: volanschi.doina@just.ro
Grefier şef: elidia.marginean@just.ro
Telefon: 0265 – 771851 / Fax: 0265 - 773728

Descrierea obiectului contractului de achiziŃie (specificaŃiile tehnice):

Obiectul contractului este furnizarea rechizitelor şi consumabilelor de birou pentru unitatea de
implementare a proiectului.
Acestea vor include (dar nu se vor limita la) hârtie pentru imprimantă A4 şi A3, diverse tipizate,
caiete, creioane, pixuri, registre, dosare şi bibliorafturi, folii transparente de îndosariere, capsatoare
şi capse, perforatoare, rigle, lipici, gume de şters, ascuŃitori, calculatoare de mână, CD-uri şi DVDuri, agende, cartuşe cu cerneală şi laser pentru imprimante alb-negru şi color, şerveŃele de curăŃat
ecrane şi tastaturi etc.
Produsele vor fi comandate lunar, în funcŃie de necesităŃile unităŃii de implementare a proiectului, şi
vor fi livrate la sediul acesteia din Cluj Napoca, Calea Turzii nr. 30B.

Alte condiŃii:
Pentru a putea selecta contractorul, vă rugăm să completaŃi şi să transmiteŃi formularul de ofertă
anexat.
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Anexa 1: FORMULAR DE OFERTĂ
În atenŃia AsociaŃiei EducaŃional-Ecologice Ecotransilvania, str. Gării nr. 5A, Sighişoara 545400

Subsemnatul ........................................................., legal autorizat să semnez oferta în numele
companiei ............................................., vă transmit următoarea ofertă, conform specificaŃiilor
tehnice cuprinse în documentaŃia de achiziŃie.
Oferta este valabilă până la data de .......................
ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai mic preŃ sau oricare dintre ofertele
primite.
Exemplu produs

PreŃ unitar fără
TVA (RON)

Top hârtie A4 reciclată, 80mgs, 500 foi
Top hârtie A3 reciclată, 120 mgs, 500 foi
Cartuş imprimantă laser alb-negru multifuncŃională
Cartuş color imprimantă laser A3
Biblioraft
50 DVD-uri re-writable
ALTE CONDIłII (RĂSPUNDEłI DA SAU NU)

RĂSPUNS

1. AveŃi disponibile toate tipurile de produse menŃionate mai sus (la
specificaŃiile tehnice)?
2. PuteŃi livra produsele la sediul UIP din Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.
30B, la date/ore fixe stabilite de comun acord?
3. PuteŃi emite factura lunară în ultima zi lucrătoare din lună, pentru luna
în curs, cu termen de plată de 30 zile calendaristice?
4. AveŃi disponibilă hârtie A4 şi A3 reciclată, de diverse greutăŃi?
5. AveŃi posibilitatea de a colecta cartuşele de imprimantă uzate şi de a
asigura reciclarea acestora?
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6. PuteŃi furniza o copie a certificatului de înregistrare fiscală al firmei
dumneavoastră la semnarea contractului?

REFERINłE
Vă rugăm precizaŃi denumirea şi detaliile de contact ale altor doi
beneficiari ai produselor/serviciilor dumneavoastră, care pot fi contactaŃi
pentru referinŃe:
Beneficiar 1: ...
Beneficiar 2: ....

Alte documente anexate: ..................

Întocmit,
CodruŃa Vrânceanu, Manager Financiar
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