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ROMÂNIA                                                                                               

 

 
 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA                                               
DIRECȚIA ACHZIȚII PUBLICE                                                  
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE                                              

                                                                                                 
 

 
Anunț publicitate privind : Achiziția de tipizate 
necesare Primăriei municipiului Constanța 

 

 
Tip anunț: Achiziție directă. 

 
Denumirea achiziție: Achiziția de tipizate necesare Primăriei municipiului 

Constanța. 
 

      Cod CPV: 79800000. 

 
      Descrierea contractului: Se vor achizitiona 5 bucati carnete (certificat de 

înregistrare), având următoarele specificații tehnice pe care ofertantii le vor 
mentiona  si respecta in mod clar in oferta depusa :  

 

Carnet 100 file 
Cantitate 

buc/carnete 

Carnet, pe față două culori, pe spate policromie, cu microperforații 
desprindere file, înseriate și numerotate față verso, dimensiune 

29,5 cm x 10,7 cm, hârtie offset 250gr/mp, 100 file/carnet, 
capsate la cotor, copertă normală offset  

5 

*T2 – tipărite pe față și spate 
 
Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică. 

Modelul certificatului de înregistrare va fi anexat de către beneficiar la lansarea 
comenzii. 

 
Termen de livrare: Produsele vor fi furnizate la sediul Primăriei municipiului 

Constanța din str. Cuza Vodă, nr. 27, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
comenzii, fără costuri suplimentare.Livrarea produselor se va finaliza prin 
încheierea unui proces verbal de recepție semnat fără obiecțiuni, de către ambele 

părți. 
 

Valabilitatea ofertei: 45 de zile (va fi mentionata in oferta ). 
 
Valoarea estimată fără TVA: 921,85 lei fără TVA. 

 
Condiții contract: Cu respectarea prezentului anunt.   
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Condiții participare: Oferta va fi întocmită în conformitate cu specificatiile  mai sus 
mentionate, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită 

identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile din prezenta solicitare, 
precum şi cu toate cerințele impuse . 

 
 
Criterii adjudecare: Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului  - pretul cel 

mai scazut. 
 

Termen limită primire oferte:10.12.2020.  
 
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii 

ofertelor pe adresa de e-mail achizitiipublice@primaria-constanta.ro. Oferta se va 
transmite pe adresa de e-mail nicoleta.popa@primaria-constanta.ro.  pana la data 

de 10.12.2020, ora 23:59. 
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