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Partener ARIES Filiala Oltenia
Nr. 068 / 04.02.2015

ANUNT DE PARTICIPARE
ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE

Obiectulcontractului de achizitie: “Materiale consumabile”
in cadrul proiectului „Femei pentru frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018
In atentia operatorilor economici interesati:
ARIES Filiala Oltenia, cu sediul social in Craiova str. Stefan cel Mare, nr. 12 site:www.ariesoltenia.ro/ este partener in cadrul proiectului „Femei pentru frumusetea femeilor” POSDRU/148/6.3/G/126018,
proiect cofinantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa
prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “Promovarea egalitatii de
sanse pe piata muncii” lansează invitaţia pentru depunerea oferte pentru achiziţia directa având ca obiect:
“Materiale consumabile” in cadrul proiectului finantat prin contractual POSDRU/148/6.3/G/126018,
Cod CPV 30125110-5.
Sursa de finanţarea achiziţiei este proiectul “Femei pentru frumusetea femeilor”,
proiectcofinantatdin Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013.
Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice)
Nr. crt. COD CPV

Denumire produs

Caracteristici tehnice

1

30125110-5

Toner Canon cartridge EP701Cyan 4K LBP5200

Cartus toner EP-701C Cyan pentru
LBP-5200-MF8180C (4000 pgs,
5%) capacitate mare

2

30125110-5

3

30125110-5

Toner Canon cartridge EP701Magenta 4K LBP
5200
Toner Canon cartridge EP701Yellow4K LBP 5200

4

30125110-5

Toner Canon cartridge EP701Black4K LBP 5200

Cartus toner EP-701M Magenta
pentru LBP-5200-MF8180C (4000
pgs, 5%) capacitate mare
Cartus toner EP-701Y Yellow
pentru LBP-5200-MF8180C (4000
pgs, 5%) capacitate mare
Cartus Toner Negru EP-701B LBP5200-MF8180C (5000 pgs, 5%)

Unitate de Cantitate
de
masura
buc

1

buc

1

buc

1

buc

1

Tip şi durată contract: Contract de furnizare de produse, durata contractului este de la data semnării până la
data de 30.08.2015.
Valoarea estimată: 1612,8 lei fara TVA
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut.
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 02.02.2015
Procedura de atribuire aplicata: Achiziţie directa, cu respectarea Ordinului 1120/2013 privind aprobarea
procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale,
obiectivul “Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Adresa la care se transmit ofertele: ARIES Filiala Oltenia, str. Stefan cel Mare nr.12, Craiova, cod poştal
200130, Judeţ Dolj
Data limită pentru depunerea ofertelor: 10.02.2015, ora 14:00, la sediul ARIES FilialaOltenia
str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.02.2015 ora 15:00, la sediul ARIES FilialaOlteniastr. Stefan
cel Mare, nr. 12, Craiova.
Oferta va fi depusa in plic sigilat la sediul ARIES FilialaOltenia str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova.
La deschiderea ofertelor pot participa numai reprezentantii operatoratorilor economici care au depus oferte,

avand asupra lor imputernicire in acest sens si act de identitate.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data deschiderii ofertelor.
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia pentru ofertanţi se poate ridica, în
baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-16.00, de la sediul ARIES Filiala Oltenia, str. Ștefan cel Mare,
nr.12, cod poștal 200130, localitate Craiova.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ARIES Filiala Oltenia cu sediul social in Stefan cel Mare, nr.
12 ,judetul Dolj, tel 0251 418882 / fax 0251 412290,e_mail:aries.oltenia.2014@gmail.com.
Achizitorul va efectua plata, in baza procesului verbal de receptie a produselor si a facturii in termen de 60
zile, de la emiterea de catre furnizor.

