Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: „Componente originale pentru promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii şi dezvoltarea
resurselor umane în regiunea nord-vest - COMPASS”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/150/6.3/G/134984
Beneficiar: Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

APROBAT

APROBAT

Adrian Avram
Director General

Aurel Ana
Manager de proiect

Asociatia Caritas Eparhial
Greco-Catolic Cluj

Asociatia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj
Achizitie “papetarie si consumabile pentru birou”
pentru documentele elaborate în cadrul proiectului din cadrul proiectului POSDRU/150/6.3/G/134984
”Componente Originale Pentru Promovarea Egalittății de Șanse Pe Piața Muncii Și
Dezvoltarea Resurselor Umaner În Regiunea Nord-Vest - COMPASS”
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
prin aplicarea procedurii de achiziție direct

Obiectul si locul de implementare al contractului: furnizare produse papetarie si consumabile
pentru birou
Tip si durată contract: Achizitie directa
Valoarea estimată: 6.290,75 lei, inclusiv TVA.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut
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Data si ora limită de depunere a ofertelor: 07.08.2014 ora 12:00.
Adresa la care se transmit ofertele: la sediul Asociatiei Caritas Eparhiat Greco-Catolic Cluj,
din Cluj-Napoca str. Ady Endre, nr. 19, jud. Cluj într-un plic închis.
Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi
informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de la sediul nostru prin transmiterea
unei solicitări prin e-mail.
Codurile CPV aferente acestora sunt: 30192700-8, 30199000-0, 39263000, 30141200-1,
44424200-0, 30125110-5.
Oferta se va depune pentru urmatoarele produse:
NUMAR
UNITATI
(AN 1 +
AN2)

DENUMIRE PRODUS

Top hartie alb 80g
Biblioraft
Banda adeziva
Set stick notes
Set agrafe documente

35,00
37,00
11,00
55,00
23,00

Set file de plastic transparente
Cartuse imprimanta
Dosare din plastic
Calculatoare birou
Instrumente de scris, rezerve , creioane,
ascutitori, radiere
Instrumente de scris, rezerve , creioane,
ascutitori, radiere
Plicuri diverse marimi

18,00
10,00
35,00
20,00
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5,00
30,00
250,00
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Peretul va fi exprimat unitar pentru fiecare produse, si va include TVA.

NOTA: Cerintele detaliate anterior reprezinta cerinte minime pentru ca oferta sa fie
considerate conforma. Neconformitatea cu cerintele minime va atrage descalificarea
ofertei tehnice ca neconforma
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