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Nr. 1294 din 29.05.2019

ANUNȚ
privind achiziția de Cartușe tonere, Role fax și Drum Xerox
COD CPV 30125100-2

Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila invită operatorii economici să participe
la achiziția de Cartușe Tonere, Role fax și Drum Xerox conform tabelului de mai jos .
Modalitatea de achiziție – achiziție directă
Valoarea estimată – 6.385 lei
Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut/pachet
Valabilitatea ofertei – 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
Prețul - va fi exprimat în lei fără TVA pentru fiecare produs
Termen de livrare
Livrarea se va efectua pe bază de comandă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comenzii,
la sediul instituției între orele 8 – 16, în limita solicitată de Biblioteca Județeană Brăila.
Condiții de livrare
Produsele vor fi livrate în ambalajul original. Produsele neconforme la recepție vor fi înlocuite în
maxim 24 ore pe cheltuiala exclusivă a prestatorului. Cheltuielile de transport, ambalare și a oricăror
alte cheltuieli aferente expedierii vor fi suportate de furnizor.
Plata
Plata facturii aferentă fiecărei comenzi va fi efectuată de Biblioteca Județeană Brăila în termen
de 15 zile după recepția cantitativă și calitativă a produselor, prin ordin de plată, în contul deschis de
operatorul economic la Trezorerie.

Termen de primire oferte 06 Iunie 2019.
Oferta se detaliază astfel:
Nr
crt

Denumire produs/descriere

UM

Canti
tate

Preț unitar
- lei –
fără TVA

Valoare
- lei –
fără TVA

TOTAL

Oferta se va transmite la adresa cristian_balan@bjbraila.ro sau se va depune la Secretariatul
Bibliotecii, Brăila, Piața Poligon, Nr. 4, Et. 2 până la data de 06 Iunie 2019.
Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus sau după data și ora stabilite în
acest sens vor fi respinse.
Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minimale privind caracteristicile precizate în tabelul de
mai jos, vor fi considerate neconforme. Caracteristicile specificate mai jos sunt minimale și obligatorii.
Ofertele se vor întocmi astfel încât materialele să fie ușor de identificat, de preferat in ordinea
și cu denumirea produselor similar tabelului de mai jos.

Pachet produse – valoare estimată 6.385 lei fără TVA
Nr crt

Cod CPV
30125100-2

1

Denumire produs
Cartuș Toner Original XEROX PHASER 3250/
106R01373

UM

Cantitate

buc

5

Cartuș Toner Original XEROX PHASER
3052/106R2782

30125100-2

2

buc

4

3

Cartuș Toner Original SAMSUNG MLT-D103L

30125100-2

buc

3

Banda laminata BROTHER BLACK ON WHITE TZE
241

30125100-2

4

buc

17

5

Drum XEROX PHASER 3052/ 101R00474

30125100-2

buc

5

6

Role fax PANASONIC KX-FT982FX

30125100-2

buc

10

