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SCRISOARE DE INTENŢIE
Judeţul laşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean laşi intenţionează .ş--ă-achi2lţioneze 150
seturi materiale promoţionale, prin achiziţie directă şi invită pe cei interesaţi să depună ofertă
în acest sens.
1. Denumirea autorităţii contractante: Judeţul laşi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judeţean laşi, B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 69, cod
700035, municipiul laşi, telefon 0232-235100-477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicată: achiziţie directă;
4. Sursa de finanţare: Buget propriu;
5. Valoarea estimată: 600 lei fără TVA(4 lei/ buc.fără TVA).
6. Referat de necesitate nr.7096/02.03.2020.
7. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
8. Data limită de depunere a ofertelor: 03.03.2020, ora 15.00;
9. Cerinţe:
- plic carton 82/62mm — faţă personalizată, 200 g, bej, texturat, brosat, printat in
policromie
- carton suport personalizat 80/60mm — 200 g, bej, texturat, printat în policromie;
- brosă ie 20/15mm— material plastic, agrafă metalică, printată în policromie cu
reprezentarea unei
- şnur mărţişor
Livrarea se va face gratuit la sediul beneficiarului, termenul limită de livrare 05.03.
2020.
9. Se va oferta preţul unitar pentru fiecare set în parte şi preţul total în lei fără TVA, cu
TVA explicitat separat;
10. Oferta de preţ, având menţiunea

„Pentru DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE-

Compartiment Achiziţii Publice Directe", va fi depusă la registratura Consiliului Judeţean laşi

până la data Iimită de depunere a

sau transmisă pe adresa de email:
ofertelor.

DIRECTOR EXECUTIV,
Anca Luminiţa MUŞCHERU
asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
in solidar cu întocmitorul inscrisului

COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Mariana PIETRARU
Îmi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
in solidar cu intocmitorul inscrisului

CONSILIER ACHIZIŢII P
Raluca
lmi asum responsabilitatea pentru fun
legalitatea

Document creat la Direcţia Achiziţii Publice
Compartiment Achiziţii Publice Directe

ICE,
a,

•

Ă-Caţticet

oa,

)n.r_şedintele -(ArzâiliuLui jueleţean Va4i
vă areaaă:

0 prisnwrăpunzaa4ă.!

