S.C. INSTIRIG S.A. cu sediul Bals, judetul Olt, str.Nicolae Balcescu, nr.192,
tel.0249.450007 fax:0249.450294, e-mail: office@instirig.ro, organizeaza prin procedura
cercetare de piata – studiu de piata achizitia pentru urmatoarele produse in cadrul proiectului
ID65690 :

Denumire produs
Achizitie
consumabile
birotica

Caracteristici produs
Cantitate
COD CPV:30192000-1
Obs. Oferta se va face pe
• Agende si registre
unitate produs.
• Alonje pentru indosariere
• Articole de birou
• Banda adeziva
• Bibliorafturi
• Bloc notes-uri
• Caiete Mecanice
• Calculatoare de birou
• Capsatoare & Capse
• CD-uri
• Consumabile pentru

imprimante
• Corectoare
• Cuburi de Hartie
• Dischete
• Dosare din carton
• DVD-uri
• Ecusoane si accesorii
• Etichete autoadezive
• Etichete in rola
• File de protectie,mape si

dosare din plastic

• Ghilotine manuale
• Hartie Calc
• Hartie color
• Hartie de scris
• Hartie pentru copiator
• Hartie pentru copiator in

formate mari
• Hartie pentru copiator in role
• Hartie pentru imprimanta si

hartie foto
• Hartie pentru imprimante

laser si copiatoare color
• Hartie si cartoane speciale
• Indosariere
• Instrumente de proiectare
• Instrumente de scris
• Laminatoare
• Panouri din pluta
• Pasta Corectoare
• Perforatoare
• Plicuri
• Post-it
• Radiere
• Role fax
• Separatoare
• Table magnetice
• Tastaturi & Mouse
• Tipizate
• Trimmere

Data limita de depunere a ofertelor este 15.11.2010 ora 10.

ANUNT ACHIZITIE DE SERVICII PRIN PROCEDURA CECETARE DE PIATA –
STUDIU DE PIATA

S.C. INSTIRIG SA, cu adresa str. Nicolae Balcescu 192, Bals, judetul Olt – beneficiar al finantari nerambursabile prin programul Operational Sectorial dezvoltarea
resurselor Umane 2007-2013, in baza contactului de finantare nr.POSDRU/78/3.2/A/65690 cadrul proiectului – “Loc de munca competitiv prin evitarea
riscurilor si imbolnavirilor profesionale”, doreste achizitionarea de materiale consumabile Cod CPV 30192000-1
1. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
1.1. Descriere
Materiale consumabile
Contract furnizare materiale consumabile
1.1.1. Denumire contract de achizitii
1.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achizitionate
Conform prevederilor caietului de sracini din cadrul documentatiei de atribuire
1.1.3. Durata contractului de achizitie
2 luni de la data atribuirii contractului
2. Limba de redactare a ofertei
Romana
3. Metoda in care este exprimat pretul contractului
Lei/Euro
4. Modul de prezentare a ofertei (financiar)
Conform prevederilor documentatiei de atribuire
Pretul cel mai scazut
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare
Informatii suplimentare la tel:0744646701 – Persoana contact : Caliciu Victor
Documentatia de atribuire a contractului se poate solicita telefonic sau pe email: office@instirig.ro
Data limita pentru primirea ofertei este 15.11.2010, ora 10.00 la adresa str. Nicolae Balcescu nr.192, Bals, judetul Olt, S.C. INSTIRIG SA

