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DEPARTAMENTUL ECONOMICO – ADMINISTRATIV 

Nr.  236 din  22.01.2018 

SOLICITARE DE OFERTĂ 

       Tribunalul Suceava, cu sediul în mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr 62, având codul fiscal 
4244415, în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze  următoarele produse, cod CPV 
30125100-2: 
            -     1 Cartus cerneala C6625A ORIGINAL color HP17 pentru HP Deskjet 845C 500pagini, 1 buc; 

- 1 Cartus cerneala C6615DE COMPATIBIL negru HP15 pentru HP Deskjet 845C 500pagini,1 buc; 

Cerinţe generale: 

- vă solicităm să specificați în clar cine este producătorul cartușului ofertat de către dvs.Totodată solicităm 

să ne trimiteți o imagine ( fotografie clară – la rezoluţie mare ) cu produsul ofertat de către dvs. Imaginea 

va conține ambalajul original al acestuia împreună cu elementele de siguranță care să ateste faptul că 

produsul este în starea furnizată de către producător. 

- produsul rebuie să fie ambalat în cutii pe care să fie trecute în clar numele producătorului, tipul 

produsului, codul acestuia precum și specificațiile tehnice împreună cu un cod de bare imprimat pe cutie. 

Toate acestea vor fi tipărite în înregime pe ambalaj în procesul de fabricație și nu vor fi aplicate ulterior cu 

etichetă autoadezivă sau prin ștampilare/ștanțare. 

- cutia trebuie să aibă aplicate sigilii ( timbre speciale sau benzi autoadezive pentru sigilat ), care odată 

desfăcute să nu permită resigilarea în forma originală a cutiei în care este ambalat produsul  

Departajarea ofertelor se va face în funcţie de preţul oferit per produs, nu în funcţie de preţul oferit per total. 

      Procedura de achiziţie aplicată este cumpărarea directă, conform dispoziţiilor art. 7, alin.5 din L.98/2016, 
privind  achiziţiile publice. 
 
    Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : pretul cel mai scazut. 
 
    In conformitate cu prevederile L.98/2016, privind  achiziţiile publice, ofertantul trebuie sa fie inscris in SEAP, ca 
autoritate ofertanta, iar oferta depusa trebuie sa se regaseasca in catalogul autoritatii ofertante. 
 
    Oferta se va depune la sediul instituţiei din str. Ştefan cel Mare, nr. 62, camera nr.202 sau se va transmite prin 
e-mail la adresa mirela.dorneanu@just.ro şi va conţine: 
 

- Propunerea financiară  
 
Pretul ofertei este ferm în lei. 

 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei. 
 Plata facturii se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii. 
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Pentru informatii suplimentare ,  dl. Bîdiu Silviu, e-mail silviu.bidiu@just.ro.  
Data limită până la care se pot solicita clarificări:       23.01.2018, ora 10.00 

             Data limită pentru depunerea / transmiterea  ofertei:  23.01.2018, ora 12.00 
             
 
 

               Manager economic,                                                                Expert, 
 
                 Grosu Maria                                                                  Dorneanu Mirela 
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