SCRISOARE DE INTENŢIE
Către:

Blocul National Sindical, cu sediul în Str Turturelelor nr 11A, et.3, sector 3, Bucureşti, România,
tel. 0213162798, fax. 0213162801,
vă invită să participaţi la achiziţia:
consumabile:
cpv: 30100000-0 | Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor
şi a mobilierului
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8 color drum cartridge Xerox 7775
9 tonner Brother DCP 1510E
unitate cilindru Brother DCP
10 1510E
11 tus stampila negru
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European
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SCOPUL PRINCIPAL AL ACHIZIȚIEI: sunt necesare activitatii de management
MODALITATEA DE ACHIZIŢIE: Achiziția directă se va finaliza in urma evaluarii celui
mai mic pret. În cazul în care condiţiile minime de ofertare conform solicitarii
autoritati contractante nu sunt respectate, oferta va fi respinsă. Se vor oferta
produsele integral.
Criteriul de atribuire: preţul total cel mai scăzut. Modalitatea de livrare a produselor:
în 5 zile de la data transmiterii comenzii ferme. Perioada de implementare: comanda
ferma se va derula de la data transmiterii acesteia către operatorul economic până
la data livrării produselor care fac obiectul comenzii. Orice întârziere în furnizarea
produselor duce automat la rezilierea comenzi ferme, iar atunci când această
situație este imputabilă Prestatorului, BNS are dreptul să încheie o noua comanda cu
un alt operator economic.
Buget estimat cfm lista achizitii: 5124.42 lei la care se adauga TVA
Termen de ofertare : 13.09.2018,
Valabilitatea ofertei: Ofertantul se va asigura că perioada de valabilitate a ofertei va
fi de 30 de zile, de la data limită de depunere a ofertei.

Steluta Enache
Manager de proiect
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