
 
 

Vizualizare anunt publicitate numarul 162857 

Autoritate contractanta 

Agentia de Dezvoltare Durabila A judetului Brasov 

Adresa postala:  B-dul Mihail Kogalniceanu nr.23, bloc C7, et.1, cam.101 Brasov, Bulevardul Eroilor nr 33, Casa 
Baiulescu - Mansarda , Localitatea:  Brasov , Cod postal: 500003 , Romania , Punct(e) de contact:  Luciana 
Gliga , Tel.  +40 268470505 , Email:  relatiipublice@addjb.ro , Fax:  +40 268470504 , Adresa internet 
(URL):  www.addjb.ro 

 

 

Detalii anunt 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Furnizare 

Denumirea achizitie: Achizitie consumabile birou Accesorii birou - 30192000-1, Cartuse toner - 30125100-2, Hartie 

pentru fotocopiatoare si xerigrafica - 30197642-8 

CPV: 30192000-1-Accesorii de birou (Rev.2) 

Descrierea contractului: Pentru proiectul “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru” SMIS 

104254, este necesara achizitia de consumabile birou.  
Consumabilele achizitionate vor fi folosite pentru activitatile:  
A1. Managementul proiectului - subactivitatea A.1.1. Management Operational. - numit in cadrul prezentei achizitii 
PACHET 1  
Valoare estimata maxima fara TVA este de 10.500,12 lei  
 
A3. Formare antreprenoriala - Subactivitatea A 3.2 - Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in 
cadrul programului de formare antreprenoriala.  
Numita in cadrul prezentei achizitii PACHET 2  
Valoare estimata maxima fara TVA este de:2.667 lei  
 
A6.Sustinerea antreprenoriatului în regiunea de implementare a proiectului - Subactivitatea A 6.2 . Centrul de resurse 
- numita in cadrul prezentei achizitii PACHET 3  
Valoarea estimata maxima fara TVA este:4.666,76 lei  
 
Lista de produse solicitate pentru fiecare activitate este postata pe www.addjb.ro In oferta se vor prezeta costurile 
totale, costurile pentru fiecare pachet (activitate) precum si costurile unitare. 

Valoarea estimata fara TVA: 17833.87 RON 

Conditii contract: Livrarea se va face etapizat - in baza unei comenzi. Comenzile pot fi trimestriale sau in functie de 

necesitati. Durata contractului va fi pana maxim in 31 decembrie 2019 
 
Conditii participare: Operatorii economici trebuie sa publice o singura oferta de pret în catalogul electronic din 

SEAP, precizand numarul prezentului anunt publicitar;  
Termenul limita de depunere a ofertei este data de 27 martie 2018 ora 16. Ofertantii vor trimite oferta pe e-mail-ul 
Autoritatii contractante cu datele de identificare a ofertei depusa in catalogul din sistemul SEAP la adresa 
relatiipublice@addjb.ro. E-mailul trebuie trimis pana cel tarziu in data de 27.03.2018 ora 16  
Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 30 zile de la termenul limita de depunere;  
In oferta inscrisa in catalogul SEAP se vor prezeta costurile totale si costurile pentru fiecare pachet (activitate) 
precum si detaliat pe bucata . 
 
La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta certificatul constatator eliberat de ONRC din care sa 
rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora corelate cu domeniul achizitiei, 
valabil la data semnarii contractului.  
De asemenea se va atasa Declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.59 ?i art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice - completata. 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. 

Termen limita primire oferte: 27.03.2018 

Informatii suplimentare: Lista completa a consumabilelor de birou solicitate poate fi descarcata de pe site-

ul:www.addjb.ro. Orice clarificare se poate solicita la adresa de email: relatiipublice@addjb.ro sau la telefon 0268 
470505 

 


