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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovara Culturii Traditionale Harghita  
CIF: 19217400  

Adresa: Strada 1 decembrie 1918, Nr. 9   Tara: Romania

Tel:  +40 266214440    Fax:  +40 266214441    E-mail:  o�ce@hagyomany.ro    Punct(e) de contact:
Ildiko Lorincz    In atentia: :  Ildiko Lorincz   

ANUNT 

Denumire contract:
Pachet produse birotică papetarie

Data limita depunere oferta:
08.06.2018 17:28

Tip anunt:
Cumparari

directe

Tip
contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:
30191000-4 - Echipament de birou, cu exceptia

mobilierului (Rev.2)

Valoare
estimata:
638,00  -

670,00  RON

Descriere contract:
Obiectul achiziției este furnizarea unui pachet produse birotică papetărie care sunt necesare desfăşur
ării în bune condiţii a activităţilor Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţ
ionale Harghita: 1. Agrafe metal 28 mm - 20 Cutie, 2. Set 4 Acumulatori AA 2500 mah Recharge Ultra - 1
Buc., 3. Banda adeziva 19*33 mm noki - 10 Buc., 4. Banda solvent 48*66 mm transparent - 5 Buc., 5. Dis
pencer banda adeziva transparenta 19mm x 33m - 5 Buc., 6. Bandă corectoare - 5 Buc., 7. Clips hârtie 1
5-19-25 mm - 2-2-2 Cutie, 8. Plic C4, o�set alb, siliconic, 100gr 300 Buc., 9. Plic siliconic c5, 80 gr. - 100 Bu
c., 10. Pistoale de lipit - Tip lipire: Cu baghete silicon - 1 Buc., 11. Memorii USB 16 GB - 2 Buc., 12. Memori
i USB 32 GB. - 2 Buc., 13. Notes autoadeziv 76 x 51 mm, 100 �le, Stick'n - galben pastel 20 Buc., 14. Inde
x hartie rtc 20*50 mm, 4 culori - 10 Buc. , 15. Set evidentiatoare 8 bucati / marker -1 Set, 16. SFOARA CA
NEPA 180 grame/ghem - 3 Buc., 17. File din plastic 20 microni DP Collection/ - 1 Buc., 18. Capsator 24/6
- 2 Buc., 19. Decapsator - 2 Buc., 20. Perforator 20 coli - 2 Buc., 21. Pix cu mecanism stabilo liner 308 - 11
Buc., 22. Registru casa 2 ex. Orizontal - 1 Buc., 23. Foaie de parcurs A5 - 2 Buc., 24. Ordin de deplasare A
5 - 2 Buc., 25. Clipboard evo�ce, A4 - 3 Buc.

Conditii referitoare la contract:
OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI: 1. Având în vedere speci�cul achiziției, solicită
m produse de calitate superioară. 2. Prestatorul va livra pe cheltuiala lui produsele comandate la sedi
ul achizitorului în condiții de calitate. 3. Prestatorul va livra produsele în perioada sus numită de la lan
sarea comenzilor achizitorului până la 11 iunie, 2018. 4. Prestatorul este obligat să conlucreze cu Centr
ul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita cu sediul în Odorheiu Se
cuiesc. 5. În cazul în care prestarea achiziției nu poate � realizat din motive obiective, Prestatorul este
obligat să anunţe bene�ciarul în timp util dar nu mai putin de zece zile înainte de data limită, urmând
ca Prestatorul să propună alte variante similare pentru lucrarea respectivă, acceptate de bene�ciar.
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Conditii de participare:
Oferta tehnică va � formulată conform cerințelor formulate în Necesităţi minime obligatorii pentru "P
achet produse birotică-papetărie" care stabilește caracteristicile și condițiile minimale pentru această
achiziție. Oferta �nanciară se va referii la prețul achiziției exprimat în lei, fără TVA, neajustabil și valabil
pe toată perioada de derulare a comenzii. Vă rugăm să ne comunicați oferta Dvs. �nanciară cu prețul
exprimat în lei, fără TVA, cu mențiunea procentului de TVA aplicat.

Criterii de atribuire:
Oferta câștigătoare va � cea care are costul cel mai scăzut, excluzând prețurile exagerat de scăzute (ca
re diferă cu mai mult de 25% de prețul mediu al ofertanților) și care respectă cerințele formulate în Ne
cesităţi minime obligatorii.

Informatii suplimentare:
Modalități de depunere a ofertei: 1. Oferta �nanciară se depune în catalogul SEAP pănă la data de 8 iu
nie, 2018, orele 9.00 2. Oferta tehnică și Declarația privind con�ictul de interese se va transmite la adre
sa de e-mail: o�ce@hagyomany.ro până la aceeași dată, indicând poziția ofertei �nanciare din CE (cat
alogul electronic din SEAP) În vederea elaborării unei propuneri �nanciare și tehnice pentru serviciile
menționate, operatorii economici interesați vor putea accesa și descărca cerințelele formulate în docu
mentația anexată cu nr. înreg. 1228/05.06.2018, respectiv declarația de con�ict de interese de pe site-u
l Invest in Hargita: http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte
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