Nr. ______/_________

Către,

Referitor la: solicitare de ofertă pentru hârtie copiator şi cartuşe de toner
Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal
4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta
dumneavoastră de preţ, până în data de 22.03.2013, orele 12.00 la achiziţia publică
având ca obiect „Hârtie copiator şi cartuşe toner”
Procedura aplicată pentru achiziţia publică susmenţionată este :
 cumpărare directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă, în
conformitate cu art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
Sursa de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat
Limba de redactare a ofertei : limba română;
Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 31.03.2013, inclusiv;
Preţul ofertei este ferm în lei;
Criteriul utilizat pentru achiziţia produselor susmenţionate : preţul cel mai
scăzut/ total produse.
6. Termen de livrare a produselor : până la data de 28.03.2013 inclusiv;
7. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări este : 21.03.2013, orele
15.00;
8. La oferta de bază:
o NU se acceptă oferte alternative.
9. Plata preţului comenzii ferme se va face cu O.P. în contul de trezorerie al
operatorului economic în perioada 24-31 martie 2013, în baza facturii fiscale
înregistrată la Registratura generală a Ministerului Justiţiei şi a
Procesului verbal de recepţie semnat de ambele părţi.
10. Data limită pentru transmiterea ofertei : 22.03.2013, orele 12.00
11. Oferta semnată şi ştampilată se va transmite până la data de 22.03.2013
ora 12.00, prin fax la numărul 037.204.11.04.
Ofertele care nu vor fi trimise pe fax până la data şi ora limită nu vor fi luate
in considerare.
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Specificaţii tehnice:
1. Hârtie copiator:
 Format A4;
 Greutate 80 gr./mp;
 Mod de ambalare: 500 coli/top, 5 topuri/cutie;
 Cantitate: 10 cutii.
2. Cartuş de toner pentru imprimantă Samsung SCX-4825 Series PCL 6;
 Cod produs MLT-D2092L;
 Tehnologie laser;
 Capacitate de imprimare 5000 pag.;
 Cantitate: 3 buc.

Relaţii suplimentare cu privire la tipul sau calitatea produselor solicitate, puteţi obţine
de la dna. Rodica Ionescu, nr. telefon 037.204.11.15.
Vă mulţumim.
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