
ANUNT / INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHI:
- CILINDRII FOTOCONDUCTORI PENTRU IMP]

NR. ANUNT ADV1166636 / 02.09.202|

Denumire contract:
Furnizare de cilindrii fotoconductori pentru masini de fotocopiat si imprimante
Data limita depunere oferta: 09.09.2020 11:00
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Cod si denumire CPV: 30125000-1 Piese siaccesorii pentru fotocopiatoare (1
Valoare estimata: 21.626,89 RON
Descriere contraci
DGASPC Teleorman intentioneaza sa achizitioneze cilindrii fotoconductori (drum unit)
imprimante. Produsele ofertate vorfi doar OEM (Original Equipment Manufacturer- a
de licente si patente, cu acordul si suportul producatorului de echipamente). Produsele
productia curenta, de ultima generatie. Produsele nu vor contine parti sau componente,
anterior,si vorfi corespunzatoare echipamentului pentru care sunt solicitate. Perioada
de minim 12 luni din momentul livrarii, Nerespectarea prevederilor Legii nr.449/2003
garantiile asociate acestora, atrage dupa sine sanctiunile prevazute de actul normativ. OJ

dovada conformităţii fiecărui produs ofertat prin prezentarea Certificatului de calitate şi
conformitate la care se anexează copie a documentelor de conformitate emise de către
Conditii referitoare la contract:
Furnizorul se obliga sa livreze produsele la adresa indicata de beneficiar , in termeţ
comenzilor din partea autoritatii contractante , în conformitate cu cerintele Caietului de
de buna executie ,

5%din valoarea ccontractului fără TVA, conform art.39, alin(1) din Hd
Conditii de participare:
Ofertantul va transmite, in format PDF(scanate), urmatoarele
Oferta financiara, conform Caietului de Sarcini, (se va respecta ordinea, denumirea
intocmita fara a prezenta erori privind calculul aritmetic)
Oferta tehnica conform Caietului de Sarcini
Fisa de informatii generale (denumire operator, sediu central, adresa, CUL telefon, fax
reprezentanti legali, personane de contact),
Documentele se pot prezenta in oricaredin formele: copie legalizata, copie lizibila cu me
semnata si stampilata.
- Ofertele/documentele vor fi transmise la adresa de e-mail:achizitii Odgaspctr.ro cu si

Oferta pentru anuntul publicitar nr.......cu termen limita: 09.09.2020, ora 11:00.
Ofertantul câstigator va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP.

Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentar
Ofertele/documentele vorfi transmise la adresa de e-mail:achizitii3Edgaspctr.ro cu spe
Oferta pentru anuntul publicitar nr....... Termenul limita de transmitere a ofertelor
Solicitari de clarificari seprimesc panain data de 07.09.2020 ora 09:00 la adresa de email
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