Autoritate contractantă:
MUNICIPIUL CONSTANȚA
Adresa poștală: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 900725,
România
Detalii anunț:
Tip anunț:Achiziție directă
Comandă : furnizare de produse
Denumirea achiziției: achiziție de hârtie pentru copiatoarele, imprimantele și faxurile din
Primăria municipiului Constanța
Cod CPV : 30197630-1
Descrierea comenzii : Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze hârtie
necesară copiatoarelor, imprimantelor și faxurilor din Primăria municipiului Constanța
Cantitate necesară: 1.350 topuri hârtie A4-80 g/mp
10 topuri hârtie A3-80 g/mp
Produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ condițiilor impuse în cerințele
tehnice, în caz contrar ele vor fi returnate pentru a fi înlocuite, fără costuri suplimentare.
Toate produsele trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ cu standardele și
normativele specifice în vigoare la data furnizării.
Livrarea produselor se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comenzii de către
furnizor .
Furnizorul va livra produsele la sediul Primăriei municipiului Constanța, Bdul.Tomis nr.51, fără
costuri suplimentare.
Plata se va face prin ordin de plată, pe baza facturii emise de către furnizor și semnarea de
către ambele părți, fără obiectiuni, a procesului verbal de recepție, în termen de 15 zile
lucrătoare de la înregistrare la sediul Primăriei municipiului Constanța, în limita
disponibilitătilor bugetare.
Valoarea estimată : 11.960 lei fără TVA (8,70 lei/top (buc) fără TVA hârtie A4-80 g/mp și
21,50 lei/top (buc) fără TVA hârtie A3-80 g/mp )
Oferta va fi prezentată în prețuri unitare lei fără TVA și la valoare totală lei cu TVA, care va fi
evidențiată distinct.
Oferta va fi formulată pentru întregul lot de produse solicitat.
Condiții comandă : Conform condițiilor tehnice și de calitate.

DENUMIRE PRODUS

Hârtie A4

Hârtie A3

DESCRIERE
DATE TEHNICE
Hârtie A4 pentru copiere si imprimare laser
si inkjet, negru si color, care să satisfacă
următoarele date tehnice:
format A4;
dimensiune 210*297 mm; ambalare 500
coli/top; conform Larex are următoarele
caracteristici: gramaj 81.80 gr/m2; grad de
alb 98,60%; opacitate de tipărire 91,20%;
grosime 110 microni; netezime față/verso
25/25; rezistentă la tracţiune 4,10 KN/m;
lungime medie de rupere 5,079 Km;
umiditate 4,4 %; cenuşa 11,70%
Hârtie pentru copiere si imprimare laser si
inkjet, negru si color, care sa satisfacă
următoarele date tehnice:
format A3;
dimensiune 297*420 mm; ambalare 500
coli/top; conform Larex are următoarele
caracteristici: gramaj 81.80 gr/m2; grad de
alb 98,60%; opacitate de tipărire 91,20%;
grosime 110 microni; netezime față/verso
25/25; rezistență la tracţiune 4,10 KN/m;
lungime medie de rupere 5,079 Km;
umiditate 4,4 %; cenuşa 11,70%

Criterii de adjudecare : Atribuirea achiziției de hârtie pentru copiatoarele, imprimantele și
faxurile din Primăria municipiului Constanța se va face pe baza criteriului ” prețul cel mai
scăzut ” la valoare totală și care respectă cerințele impuse în datele tehnice.
Informații suplimentare :
Nr.telefon contact 0241/488474
Data afișării : 23.03.2017
Data limită primire oferte : 27.03.2017 ora 14.00
Modalitate desfășurare :
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propunerea pe adresa de e-mail:

ionela.patache@primăria-constanta.ro, cât și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul
Tomis nr. 51.

