Nr. anunt publicitar: ADV1018914
Denumire contract:
Achizitie consumabile

Data limita depunere oferta:
26.06.2018 10:50

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Cod si denumire CPV: 30193000-8 - Organizatoare si accesorii (Rev.2)
Valoare estimata: 4.500,00 RON
Caiet de sarcini:

Lista echipamente si Declaratie privind conflictul de interese.doc.pdf
Descriere contract:
In cadrul proiectului „ POlitici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”, cod SMIS 111701 este necesara
achizitia de consumabile de birou care vor fi folosite pentru Activitatea 1 - Management de proiect - S
ubactivitate 1. Management de proiect. Lista de consumbabile necesare este atasata.

Conditii referitoare la contract:
Livrarea se va face etapizat, in baza comenzilor, trimestrial sau in functie de necesitati, la sediul ADDJB
din municipiul Brasov, Bulevardul Eroilor nr.33, -mansardă

Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie sa publice o singura oferta de pret in catalogul electronic din SEAP, preci
zand numarul prezentului anunt publicitar. Termenul limita al depunerii ofertei este 26 iunie 2018. List
a cu produsele necesare esta atasata prezentului anunt. Ofertantul va trimite pe e-mailul Autoritatii co
ntractante un mail de informare cu datele de identificare ale ofertei depuse in catalogul SEAP, la adres
a relatiipublice@addjb.ro. E-mailul trebuie trimis cel tarziu pana la data de 26 iunie 2018, ora 12. Valab
ilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 30 de zile de la termenul limita de depunere. Oferta postata in S
EAP va cuprinde pretul fara TVA si conditiile de livrare precum și detalierea costurilor unitare pentru fi
ecare produs. De asememenea, se va atasa Declaratia privind neincadrarea la situatiile prevazute la art.
59 si art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice - completata. La semnarea contractului, ofe
rtantul declarat castigator va depune certificatul constatator eliberat de ONRC, din care sa rezulte dom
eniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN ale acestora, corelate cu domeniul achizitiei, vala
bil la data semnarii contractului.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Pentru orice solicitare de clarificari vă puteti adresa la e-mailul: relatiipublice@addjb.ro sau la telefon:
0268 470505 Declaratia privind neincadrarea la situatiile prevazute la art.59 si art.60 precum si lista de
consumabile in format editabil le gasiti si pe site-ul www.addjb.ro, sectiunea interes public - achizitii

