ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA COMUNEI CAŢA
S

Sat Cața, Str. Principală nr. 223, Tel/Fax: 0268-248533/0268 – 248563 e-mail :primariacata@yahoo.com

CONTRACT DE FURNIZARE
nr.______________data_______________
1.În temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, s-a încheiat prezentul contract de
furnizare de produse,
între

COMUNA CAŢAadresă: str. Principală. 223, loc. Caţa, telefon/fax 0268 248 533, CUI
4801370, reprezentată prin VOCILĂ GHEORGHE, funcţia Primar, în calitate de achizitor,
pe de o parte,

Operator economic:...................................……………………………………………………….,
adresa/sediul:………………………………………………..loc………………………..………. str……………………………………… nr.........,
bl…….. sc…, ap…….. cod postal……………., jud/sector………………………. ,telefon .................................. fax
........................................... , CUI……………………………… atribut fiscal ……………………… nr. de ordine în registrul
comerțului …………………………., cont……………………………....…………...… deschis la Trezoreria
.....................................,cont................................................................deschis
la.....................…………………………reprezentată prin .............................................................. avand
funcţia......................……………………...................., –în calitate de furnizor,
a intervenit prezentul contract.
2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract de furnizare - prezentul contract de achiziție publică cu toate anexele.
b) achizitor şi furnizor – părţile contractante astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract
c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse – bunuri cuprinse în anexa la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă prin contract să-i furnizeze
achizitorului;
e) servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi:
transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie şi orice alte
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f) destinaţie finală – locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
g) origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de
fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baăa, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.
h) termeni comerciali de livrare vor fi interpretați definiți conform INCOTERMS 2000-Camera Internațională de
Comerț(CIC) ;
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i) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1. – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. – Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifica în mod
diferit.
CAPITOLUL CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul contractului
4.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze produse de birotica si papetarie în perioada/perioadele convenite şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, produsele prevăzute în anexa le prezetul contract
5.Pretul contractului
5.1. – Preţul contractului de achiziţie publica este ferm, exprimat în lei
5.2. – Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de
.................................................... lei RON adica…………………………………………., din care T.V.A. ....................................
lei RON adica ………………………………
6. Durata contractul
6.1. – Durata prezentului contract este de 30 zile de la transmiterea unei comenzi ferme, începând de la data de
……………….........
6.2. – Prezentul contract încetează să producă efecte la data de .......…………………………..….
7. Executarea contractului
7.1. – Executarea contractului începe după acceptarea conditiilor din SEAP
8. Documentele contractului
8.1. – Documentele contractului sunt:
a) Caiet de sarcini
b) Fisa de date a achizitiei;
c) propunerea financiară;
d) alte anexe la contract.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1. – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunereafinanciara.
.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
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10.1. – Achizitorul se obligăsă recepționeze produsele în termenul convenit.
10.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la data
comunicării facturii de către acesta care se va emite după furnizare produselor si intocmirea unui proces verbal de
predare-primire.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte sa-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă procentual majorărilor
de întârziere prevăzute de actele normative in vigoare pentru creanțele bugetare.
11.2 – În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligația
de a plăti penalitșți o sumă echivalentă procentual majorărilor de întârziere prevăzute în actele normative în
vigoare pentru creațtele bugetare din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
11.3. – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți în mod culpabil și repetat
dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune interese.
11.4. - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără
nici o compensaţie, dacă acesta din urma da faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.
11.5În cazul în care ofertantul declarat caştigător nu îşi onorează comanda, în termenul stabilit prin contractul de
furnizare, autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia contractul de furnizare pentru produsul care face
obiectul acestuia.
Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului – nu este cazul
CAPITOLUL CLAUZE SPECIFICE
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1. – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din oferta si anexele la contract.
13.2. – (1) Achizitorul va încheia cu furnizorul un proces verbal de recepție predare – primire a produselor.
13.4. – Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul
să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia in termen de 24 de ore de la data înștiințării, fără a modifica preţul
contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
13.5. – Dreptul autorității achizitoare de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat
sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6. – Prevederile clauzelor 12.1 – 12.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte
obligaţii prevăzute în contract.
14. Ambalare şi marcare
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14.1. – (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în
bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăților şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța
mare până la destinaţia finală a produselor şi absența facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
14.2. – Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict legislația în
vigoare
14.3. – Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor
(paleți de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.
15. Livrarea şi documentele care le însoţesc produsele
15.1. – Furnizorul are obligaţia de a livra in termen de 14zile produsele achizitionate
15.2. – (1) La expedierea produselor furnizorul are obligaţia de a comunica în scris atât achizitorului, cât şi, după
caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de
încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
a) factura fiscală;
b) avizul de expediție;
15.3. – Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţie, prin semnarea
procesului verbal de recepție și punere în funcțiune.
15.4. – Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 15.1.
– 15.3.
16. Asigurări
16.1. – Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau
deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare, până în momentul în care acestea sunt recepționate de
către achizitor.
17. Transport
17.1. – Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la sediul achizitorului,
18. Calitatea produselor
18.1. – Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conforme cu specificațiile tehnice
din caietul de sarcini și propunerea tehnică și fără nici un defect sau viciu ascuns.
19. Perioada de garanție acordata produselor –nu este cazul
20. Ajustarea preţului contractului
20.1. – Pentru produsele livrate plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea
financiară , anexă la contract.
20.2. – Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei si nu se actualizează pe toată perioada de
valabilitate a contractului.
21. Amendamente
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21.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
22. Subcontractanții – nu este cazul
23. Întârzieri în îndeplinirea contractului
23.1. – Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de
îndeplinire a contractului
23.2. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu poate respecta cantitatea și termenul de livrare
stabilit în graficul de îndeplinire a contractului, acesta are obligaţia de a notifica, în termen de 24 de ore
,achizitorului ; modificarea datei/cantităților/perioadelor de furnizare asumate în graficul de îndeplinire a
contractului se face cu acordul părților, prin act adițional
23.3. – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a teremnului de livrare, o întârziere în
îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a percepe penalități furnizorului
24. Cesiunea – nu este cazul
25. Forţa majoră
25.1. – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2. – Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.3. – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
25.4. – Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
25.5. – Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1. – Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,
orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
26.2. – Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi dedus judecării de către instanțele judecătorești
competente în circumscripția căreia își desfășoară activitatea achizitorul.
27. Limba care guvernează contractul
27.1. – Limba care guvernează contractul este limba română.
28. Comunicări
28.1. – (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
28.2. – Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
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29. Legea aplicabilă contractului
29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30. Dispoziţii finale:
30.1. – Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului impune încheierea unui act
adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
30.2– Părțile au înțeles să încheie azi ……………………………, prezentul contract de furnizare a câte cinci pagini în două
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Autoritatea contractantă,

Furnizor,
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Nr. _________/___________

Caiet de sarcini
Locația exactă de livrare : Primăria Comunei Cața
Codul de clasificare CPV: 30191 - Echipament de birou, cu excepția mobilierului
30193 - Organizatoare și accesorii
Valoarea achizitiei: 2 500.00 RON
Cerințe tehnice și performanțe care se cer a fi îndeplinite:
Nr.
crt.

Denumire
produs

U.M

1
Biblioraft

Cantitate

Descriere produs

50

7,5 cm, din carton rezistent, șină metalică de prindere
documente și etichetă exterioară

10

5 cm, din carton rezistent, șină metalică de prindere
documente și etichetă exterioară

buc.

2

Cod C.P.V.

30197210-1

3

Alonje cu
sistem de
îndosariere

set

1

minim 25 de bucăți pe set, realizate din plastic cu
perforații standard pt. îndosariere

39264000-0

4

Dosare plastic

buc.

100

Din plastic, A4, cu șină groasă și perforații pentru
îndosariere în bibliorafturi, etichetă pe margine. De
diverse culori.

22852100-8

5

Dosare de
carton

buc.

300

Dosar incopciat 1/1cu gheara, cartonalb, cu șină groasă

22852100-8

6

Folie protectie
documente

buc.

500

70 - 80 microni.

39264000-0

7

index
autoadeziv

buc.

12

45 X 12 mm, 4-8 culori pe set, minim 40 file/culoare

30192700-8

8

cub hartie cu
suport

buc.

8

Cub din hartie alba, 9 X 9 cm, minim 500 file set, file
lipite pe una din laturi, suport transparent

30192700-8

9

separatoare

set

3

105 X 240/230mm perforații standard ptindosariere,
100 buc. pe set, diverse culori

30199600-6

10

capsator

buc.

4

30 - 50 coli

30197320-5

11

decapsator

buc.

7

cu gheare

30197321-2

12

capse

cutie

10

24/6minim 1000 buc/cutie

30197110-0

13

agrafe birou

cutie

20

3/3,3 cm, 100 buc./cutie

5

5cm, 100buc./cutie

14

perforator

buc.

2

30 - 50 coli de 80 gr./mp.

30197330-8

15

pix

buc.

25

fara mecanism, albastru o.5mm, de calitate

30192121-5

30197220-4
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16

textmarker

set

12

minim 3 culori pe set

30192123-9

17

marker
permanent

buc.

12

varf rotund, uscare rapida, pentru hartie, plastic, sticla,
metal, culoare neagra.

30192125-3

18

banda
corectoare

buc.

7

5mm X 8m

30192910-3

set

5

pentuFrixonball, 0.7mm, albastru

20

rezerva pix
pilot

set

2

pentuFrixonball, 0.7mm, negru

21

creion

buc.

10

grafit, cu radieră

30192130-1

22

buc.

5

plastic sau aluminiu

30192133-2

top

10

50*70 minim 200 file/top, multicolor, neon.

top

10

70*70 minim 200 file/top, multicolor, neon.

25

ascutitoare
notes
autoadeziv
notes
autoadeziv
Plic C4 (A4)

buc.

100

gumat/siliconic

26

Plic C5 (A5)

buc.

100

gumat/siliconic

27

Plic DL

buc.

200

110x220 mm gumat/siliconic

28

Plic B4

buc.

25

229X324X30mm, gumat/siliconic

29

capsator

buc.

1

50 - 70 coli +

30197320-5

30

capse

cutie

2

24/8 minim 1000 buc/cutie

30197110-0

31

perforator

buc.

1

70 coli 80gr./mp

30197330-8

32

riglă

buc.

4

Flexibilă, transparentă/semitransparentă 30cm

39292500-0

33

clipboard

buc.

3

simplu, de calitate, negru.

30191130-4

19

23
24

30192110-5

22816300-6

30199230-1

Contractul se va incheia pe o perioada de 30 zile de la semnarea acestuia.Ofertantul
stabilit castigator va livra într-o singură etapă întreagă cantitate de produse achiziţionate
de autoritatea contractantă.Livrarea produselor se va face în cel mult 14 zile de la
acceptarea condiţiilor de pe SEAP
Întocmit:

Leon Anastasia_____________

Primar, Vocilă Gheorghe

______________________
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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala:COMUNA CATA
Adresa:str. Principala, nr. 223
Localitate:Cata

Cod postal:507040

Tara:Romania

Punct(e) de contact:Leon Anastasia

Telefon:0268/248 533

E-mail:primariacata@yahoo.com

Fax:0268/248 533

Adresa sediului principal al autoritatii contractante http://comunacata.ro/
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv

X Servicii publice generale

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Aparare

□ Agentie/birou national sau federal

□ Ordine si siguranta publica

□ Colectivitate teritoriala

□ Mediu

□ Agentie/birou regional sau local

□ Afaceri economice si financiare

□ Organism de drept public

□ Sanatate

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Constructii si amenajari teritoriale
□ Protectie sociala
□ Recreere, cultura si religie
□ Educatie

X Altele (precizat): Autoritate locala

□ Altele (precizati): —————

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitionarea de produse de birotică și papetărie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Contract de furnizare
a) Lucrari

□

B) Produse

X

c) Servicii
Categoria serviciilor

Executare

□

Cumparare

□

Proiectare si executare

□

Leasing

□

□
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Executarea, prin orice

□

Inchiriere

□

mijloace, a unei lucrari,

Inchiriere cu optiune de

□

conform cerintelor

cumparare

specificate de autoritatea

O combinatie intre acestea

□

contractanta
Locul principal de executare

Locul principal de livrare

Locul principal de prestare

........................

Primaria Comunei Cata

........................

Cod NUTS □□□□□□

Cod NUTS RO122

Cod NUTS □□□□□□

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre):
Valoarea estimata fara TVA: intre 2.500 si 3.000

Moneda: LEI

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de produse de birotică și papetărie

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30191 - Echipament de birou, cu excepția mobilierului
30193

- Organizatoare și accesorii)

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

Nr.crt.

Denumire
produs

U.M

1
Biblioraft

Cantitate

Descriere produs

50

7,5 cm, din carton rezistent, șină metalică de prindere
documente și etichetă exterioară

10

5 cm, din carton rezistent, șină metalică de prindere
documente și etichetă exterioară

buc.

2

Cod C.P.V.

30197210-1

3

Alonje cu
sistem de
îndosariere

set

1

minim 25 de bucăți pe set, realizate din plastic cu
perforații standard pt. îndosariere

39264000-0

4

Dosare
plastic

buc.

100

Din plastic, A4, cu șină groasă și perforații pentru
îndosariere în bibliorafturi, etichetă pe margine. De
diverse culori.

22852100-8

5

Dosare de
carton

buc.

300

Dosar incopciat 1/1cu gheara, cartonalb, cu șină
groasă

22852100-8

6

Folie
protectie
documente

buc.

500

70 - 80 microni.

39264000-0
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7

index
autoadeziv

buc.

12

45 X 12 mm, 4-8 culori pe set, minim 40 file/culoare

30192700-8

8

cub hartie
cu suport

buc.

8

Cub din hartie alba, 9 X 9 cm, minim 500 file set, file
lipite pe una din laturi, suport transparent

30192700-8

9

separatoare

set

3

105 X 240/230mm perforații standard pt indosariere,
100 buc. pe set, diverse culori

30199600-6

10

capsator

buc.

4

30 - 50 coli

30197320-5

11

decapsator

buc.

7

cu gheare

30197321-2

12

capse

cutie

10

24/6minim 1000 buc/cutie

30197110-0

13

agrafe
birou

cutie

20

3/3,3 cm, 100 buc./cutie

5

5cm, 100buc./cutie

14

perforator

buc.

2

30 - 50 coli de 80 gr./mp.

30197330-8

15

pix

buc.

25

fara mecanism, albastru o.5mm, de calitate

30192121-5

16

textmarker

set

12

minim 3 culori pe set

30192123-9

17

marker
permanent

buc.

12

varf rotund, uscare rapida, pentru hartie, plastic,
sticla, metal, culoare neagra.

30192125-3

18

banda
corectoare

buc.

7

5mm X 8m

30192910-3

set

5

pentu Frixon ball, 0.7mm, albastru

20

rezerva pix
pilot

set

2

pentu Frixon ball, 0.7mm, negru

21

creion

buc.

10

grafit, cu radieră

30192130-1

22

ascutitoare
notes
autoadeziv

buc.

5

plastic sau aluminiu

30192133-2

top

10

50*70 minim 200 file/top, multicolor, neon.

19

23

30197220-4

30192110-5

22816300-6

24

notes
autoadeziv

top

10

70*70 minim 200 file/top, multicolor, neon.

25

Plic C4 (A4)

buc.

100

gumat/siliconic

26

Plic C5 (A5)

buc.

100

gumat/siliconic

27

Plic DL

buc.

200

110x220 mm gumat/siliconic

28

Plic B4

buc.

25

229X324X30mm, gumat/siliconic

29

capsator

buc.

1

50 - 70 coli +

30197320-5

30

capse

cutie

2

24/8 minim 1000 buc/cutie

30197110-0

31

perforator

buc.

1

70 coli 80gr./mp

30197330-8

32

riglă

buc.

4

Flexibilă, transparentă/semitransparentă 30cm

39292500-0

30199230-1
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clipboard

buc.

3

simplu, de calitate, negru.

30191130-4

-conform documentaţiei de atribuire

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni: 30 ZILE

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea pretului contractului

da □ nu X

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
În conformitate cu modelul de contract anexat prezentei
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
Operatorii economici vor prezenta documente din care rezulta ca pot furniza produsele si materialele care
fac obiectul procedurii. de asemenea, vor prezenta declaratii din care rezulta ca nu se afla in situatii de
excludere prevazute de Legea 98/2016.Modelele si formularele se gasesc pe situl primariei
http://comunacata.ro/, compartiment "Acte si formulare"
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
Operatorii economici interesati de depunerea unei oferte, vor urca toate informatiile solicitate in catalogul
SEAP si vor transmite pana la termenul limita indicat un print screen din catalogul SEAP si documentele
din care rezulta indeplinirea conditiilor minime de participare la adresa primariacata@yahoo.com. Oferta
financeara trebuie sa contina costul produsului per unitate si producatorul acestuia. In lipsa transmiterii
acestui email cu informatiile solicitate nu vor fi luate in considerare ofertele.Documentatia de atribuire
(Fisa de date, caiet de sarcini, model contract) este publicat pe sit-ul http://comunacata.ro/ compartiment
ACHIZITII

Întocmit ,
Leon Anastasia
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