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NR ANUNT: ADV1051471
TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
DATA PUBLICARE: 23.11.2018 11:12

Denumire contract:
Furnizare de cilindrii fotoconductori pentru maşini de fotocopiat şi imprimante

Data limita depunere oferta:
29.11.2018 13:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
30125000-1 - Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)

Valoare estimata:
17.643,00 RON

Caiet de sarcini:
Caiet de Sarcini 31729.pdf

Descriere contract:
DGASPC Teleorman intentioneaza sa achizitioneze cilindrii fotoconductori (drum unit) pentru maşini de
fotocopiat şi imprimante. Produsele ofertate vor fi OEM (Original Equipment Manufacturer - adica produse
fabricate pe baza de licente si patente, cu acordul si suportul producatorului de echipamente). Produsele
livrate vor fi noi, originale, din productia curenta, de ultima generatie. Produsele nu vor contine parti sau
componente ale unor consumabile folosite anterior, si vor fi corespunzatoare echipamentului pentru care sunt
solicitate.Perioada de garantie a produselor va fi de minim 12 luni din momentul livrarii. Nerespectarea
prevederilor Legii nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, atrage dupa sine
sanctiunile prevazute de actul normativ. Ofertantii au obligatia de a face dovada conformităţii fiecărui produs
ofertat prin prezentarea Certificatului de calitate şi conformitate sau Declaraţia de conformitate la care se
anexează copie a documentelor de conformitate emise de către producător.

Conditii referitoare la contract:
Furnizorul se obliga sa livreze produsele la adresa indicate de beneficiar , in termen de 10 zile , dupa emiterea
comenzilor din partea autoritatii contractante , in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini . Se va solicita
Garantie de buna executie , 5% din valoarea ccontractului fără TVA, conform art.39, alin.(1) din HG nr
395/2016

Conditii de participare:
Ofertantul va transmite , in format PDF(scanate), urmatoarele : Oferta financiara, conform Caietului de Sarcini,
Oferta tehnica conform Caietului de Sarcini , Fisa de informatii generale(denumire operator, sediu central,
adresa, CUI, telefon, fax e-mail, cont IBAN Trezorerie, reprezentanti legali, personane de contact),
Documentele se pot prezenta in oricare din formele: copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul, semnata si stampilata. - Ofertele/documentele vor fi transmise la adresa de e-mail :
dgaspctr@yahoo.com ,cu specificatia : Oferta pentru anuntul publicitar nr....cu termen limita: 29.11. 2018, ora
13 :00. Ofertantul câstigator va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:
Ofertele/documentele vor fi transmise la adresa de e-mail : dgaspctr@yahoo.com ,cu specificatia : Oferta
pentru anuntul publicitar nr.... Termenul limita de transmitere a ofertelor este 29 Noiembrie 2018, orele 13:00 .
Solicitari de clarificari se primesc pana in data de 27.11.2018 ora 111,00 la adresa de email
dgaspctr@yahoo.com . Caietul de Sarcini poate fi accesat si pe site-ul www.dgaspctr.ro, sectiunea achizitii
publice/anunturi.

