ROMANIA
COMUNA SUPLACU DE BARCAU
BH. Suplacu de Barcău, str. Piaţa Republicii, nr.33
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E-mail: primaria.suplacudebarcau@cjbihor.ro
Nr. 1871 din 05.04.2017

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA CUMPĂRAREA DIRECTĂ PENTRU CONTRACTAREA FURNIZARII DE PRODUSE:
FURNIZARE FURNITURI DE BIROU – APRILIE 2017

Către,
_____________________________________________
Comuna Suplacu de Barcau - Primăria Comunei Suplacu de Barcau are onoarea să vă
invite să participaţi la cumpărarea directă pentru contractarea executiei unor lucrari dupa cum
urmeaza:
1.Obiectul contractului/Denumirea achiziţiei:
FURNIZARE FURNITURI DE BIROU – APRILIE 2017
2. Cod CPV:
Cod CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Cumparare directă online. Demararea acestei achizitii se va realiza prin cumpărare
directă care va fi iniţiată online, prin SEAP - secţiunea Proceduri de atribuire - Cumpărări
directe - Catalog produse - Lista catalog de produse, conform Legii 98/2016 si H.G. 395/2016,
astfel ca operatorul economic participant la procedura trebuie sa detina un certificat valid
SEAP.
4. Limba de redactare a ofertei:
Română
5.Valoarea supusă procedurii de cumparare directa:
Valoarea estimată a achiziţiei: 1.000 lei fără TVA.
6.Criterii pentru ofertanţi:
Ofertantul se obligă să respecte condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi să
utilizeze în timpul lucrărilor personal calificat/specializat
Ofertantul declarat câştigător este răspunzător atât de siguranţa lucrărilor/operaţiunilor
şi metodelor de lucru utilizate cât şi de calificarea personalului. Furnizorul se obligă să
supravegheze lucrările, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile şi toate necesităţile
pentru buna montare, poziţionare şi fuenizare a produselor. Furnizorul se obligă să evacueze

toate materialele şi deşeurile rezultate în urma furnizarii în cel mai scurt timp şi să remedieze
eventuale deteriorări provocate din neglijenţa sa. Furnizorul se obligă să respecte normele de
protecţie a muncii şi PSI de la nivel naţional cât şi normele interne ale beneficiarului
7.Criteriul de atribuire
Pretul cel mai scăzut. Astfel că, oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care se
claseaza pe locul 1 al clasamentului. Clasamentul este realizat prin ordonarea în mod crescător
a preţurilor prevăzute în propunerile din catalogul SEAP.
8.Durata de executare a contractului
Durata prezentului contract este de 10 de zile, de la data atribuirii prin intermediul
SEAP.
12. Modul de prezentare a ofertei
Ofertantii vor inscribe in catalogul propriu din SEAP pana cel tarziu la data de
07.04.2017 ora 12.00 oferta avand urmatoarele date obligatorii:
Denumire: PACHET PAPETARIE SUPLACU DE BARCAU – APRILIE 2017
Pret catalog:
CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
DENUMIRE PRODUS
CANTITATE
PRET
DOSARE A4 PLASTIC
1 pct
PLICURI MICI
200 buc
FOLIE A4 TRANSPARENTA
1 pct
HARTIE COPIATOR A4
6 CUTII (30 TOPURI)
MOUSE WI-FI
1 buc
TASTATURA WI-FI
1 buc
REFIL TONER CE 285
3 buc
Atribuirea furnizarii se va face EXCLUSIV prin intermediul catalogului SEAP.
Prezenta procedura este o achizitie directa, deci reglementarile privind depunerea unei
contestatii prevazute de Legea 98/2016 si H.G. 395/2016, nu se aplica.
Alte informaţii pot fi obţinute de la sediul Primariei Comunei Suplacu de Barcau, adresa:
localitatea Suplacu de Barcau, str. Piata Republicii, nr. 33, judeţul Bihor, România., telefon/fax:
0259-368477, e-mail: primaria.suplacudebarcau@cjbihor.ro;
Persoana de contact: Popoviciu Alin – Consilier Juridic
Cu deosebit respect,
Primar - Dr. TIVADAR NICOLAE

