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ANUNT - ACHIZIgn nmncrA

Pachet produse pentru intrelinerea curifeniei sediului primdriei comunei Josenii
Birgdului

in temeiul prevederilor art.l, alin(5), din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice qi

art. 43 din H.G. nr.39512016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractului de achizilie publici/acordului cadru din legea nr. 9812016 privind

achiziliile publice.

Primdria comunei Josenii Birg[ului, judelul Bistrila - Nds5ud cu sediul in localitatea Josenii

Birgiului, comuna Josenii Birg[ului, nr. 153, cod postal 427100, telefon 0263265360, fax.

0263265359, e-mail pfimafia.io_Se"ntibrfgAUlU@yahpo_,_1-o, in calitatea de autoritate contractantd,

realizeazd "Achizi{ie - Pachet produse pentru intre{inerea curl{eniei sediului primlriei
comunei Josenii Birglului ".

Detalii anun(:

Modalitatea de atribuire: Achizi(ie directl

Sursa de finan(are: Buget local 2017

Tip anun{: Cumplr[ri directe

Tip contract: Servicii

Denumire achizi{ie: "Pachet produse pentru intre(inerea curl{eniei sediului

primlriei comunei Josenii Birgiului".

Produsele care urmeazil a fi achizi(ionate dupa cum urmeaza: hdrtie igienicl - 200

buc, qerve(ele pentru baie - 40 buc, saci menajeri 30 I - 5 buc, detergent pentru pardoseli I
I - 2 buc, solu(ie pentru curitarea geamurilor - 2 buc/7 40 ml., buret de vase - 10 buc, lavete

umede de vase - 2 buc, odorizant wc - 8 buc, mlnusi chirurgicale- I cutie, bricheta - 4 buc,

detergent de vase - 4 buc/l.

Cod clasificare CPV: cod 39831240-0- Produse de curdfenie ( Rev.2), CPV: cod

33760000-5 - Hdrtie igienicd, batiste, gervete din h6rtie pentru m6ini gi gervete de masi ( Rev.2) ,

CPV:cod 33141420-0 - m[nugi chirurgicale ( Rev.2).

Condilii de livrare: Primdria comunei Josenii Birgdului, judeful Bistrila-Ndsiud cu sediul in

locaf itatea Josenii Birg[ului, comuna Josenii Birg[ului, nr. 153, cod postal 427100.



Gonditii de plata : 30 zile de la receptia produselor, conform contractului.

Valoare estimati: 505,18 ( firl TVA)

Condi(ii de participare: inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul WUW.e-
licitatie.ro este obligatorie. Ofertele de preJ se vor transmite concomitant pe e-mail la adresa

pfg14U.p.ipggfltbgggU|1U@y.Ahp_q.f-_o_, gi in catalogul electronic. Ofetele vor fi exprimate in valori
cu qi frrE TVA. Autoritatea contractantd va achrzi(iona produsele din catalogul electronic de la
operatorul economic care oferteazi prelul cel mai scdzut. Pentru identificarea ofertei de pre! se v-
a publica in catalogul electronic sub denumirea urm[toarelor servicii : "Pachet produse pentru
intre{inerea curl{eniei sediului primlriei comunei Josenii Birgiului"

Crierii de adjudecare: prelul cel mai scdzut.

Termenul limitl pentru primire oferte: 24.11.2017

Informa{ii suplimentare: Achizilia se va ftnalize prin intermediul catalogului electronic.

Responsabil achizi(ii publice,

Pu{ura Anca Teoflora' 
''A^11'wil


