
Anunț achiziție ” Achiziția de tipizate” 
 

Tip anunț : Achiziție directă 
Tip contract: Furnizare 
 
Denumire achiziție: ” Achiziția de tipizate” 
Cod CPV: 79800000 - 2 ”Servicii tipografice și servicii conexe” 
 
Descriere achiziției:   
 

1. Carnete pe față policromie, pe spate o culoare cu perforație 
 

Tip hârtie A4 landscape Cantitate 

Carnet pe față policromie, 
pe spate o culoare cu 
perforație 
hârtie offset 90 gr/mp 

 
Cu 100 file/carnet 

 
40 carnete 

 

- carnetele vor conține câte 100 file, înseriate și numerotate în ordine crescătoare. 
- carnetele vor fi capsate la cotor. 

 
Cerneala folosită va fi de bună calitate și ecologică. 
Modelul tipizatului va fi anexat de către beneficiar la lansarea comenzii. 
Transportul produselor până la sediul beneficiarului din Str. Cuza Vodă nr. 27 - Constanța, să fie 
inclus în prețul produselor. 
 
Valoarea estimată fără TVA: 1.400 lei fără TVA 

Condiții referitoare la contract: cu respectarea prezentului anunț 

 
Condiții participare: cu respectarea prezentului anunț. Ofertantul  va trebui sa  dovedească o 
formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal 
constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, 
prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) 
emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, 
documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care 
se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică (copie lizibilă ce poartă mențiunea 
conform cu originalul). 
 
Criterii de adjudecare: atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”  
Data afișării anunț : 25.11.2019 
Data limită primire oferte : 29.11.2019  
 
Modalitate desfășurare: 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform prezentului anunț 
pe adresa de e-mail: alina.jercea@primaria-constanta.ro. Ofertantul a carui ofertă va fi declarată 
castigătoare, la solicitarea autoritătii contractante, va transmite oferta in original la adresa: 
Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 51 - Biroul Management Documente, camera 18. Pentru: 
Serviciul Achiziţii Publice, Cu menţiunea: Achiziția de tipizate. 
 
Informații suplimentare: Ofertantii pot solicita clarificari anterior depunerii ofertelor la adresa de e-
mail alina.jercea@primaria-constanta.ro. 
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