Anunţ privind achiziţia de

“BIROTICA SI PAPETARIE”
Cod CPV: 30192700-8 (papetarie), 30197642-8 (hartie pentru
fotocopiatoare si xerografica) si 30192000-1 (accesorii de birou)
SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL, cu sediul în Satul Jilava, Comuna
Jilava, Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A , judeţul Ilfov, România, înregistrată în
Registrul Comertului sub nr.J/23/882/2003, cod unic de înregistrare
RO12782806, anunţă organizarea procedurii de prospectare a pietei – Studiu al
pietei pentru achizitionarea de birotica si papetarie utilizate în cadrul
implementarii proiectului “Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de munca premisa pentru dezvoltarea intreprinderii” finanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si
intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare si sprijin pentru
intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.
Produsele care fac obiectul achizitiei sunt:
Agrafe - 250 cutii
Banda corectoare - 50 bucati
Biblioraft - 150 bucati
Caiet studentesc - 150 bucati
Capsator metallic - 10 bucati
Capse - 50 cutii
Creioane cu radiera HB - 1000 bucati
Suport plastic- 50 bucati
Cub hartie - 150 bucati
Dosar de plastic cu sina de incopciat - 500 bucati
Foarfeca mare - 10 bucati
Folie protectie documente - 200 bucati
Radiera - 100 bucati
Hartie copiator - 160 topuri
Lipici - 50 bucati
DVD - 500 bucati
Perforator metallic - 10 bucati
Pix unica folosinta - 1.000 bucati
Plic - 200 bucati
Post-it 75/75 - 300 bucati
Post-it 40/50 - 500 bucati
Registru intrare-iesire - 2 bucati
Rigla de plastic - 50 bucati
Banda adeziva - 100 bucati
Text marker fluorescent - 150 seturi
Cerneala neagra pentru incarcare cartus imprimanta LEXMARK F 4270 - 6
reincarcari

Cerneala colorata pentru incarcare cartus imprimanta LEXMARK F 4270 - 6
reincarcari
Cerneala neagra pentru incarcare cartus imprimanta Brother MEC 215C – 6
reincarcari
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai mic.
Toate informaţiile privind achiziţia, inclusiv caietul de sarcini, se pot obţine în
urma solicitării adresate direct achizitorului la numărul de telefon 021/493.05.00,
fax 021/493.05.02, e-mail : office@analkoaluminium.ro,
analkodakas@yahoo.com. Persoana de contact: Catalina Gheorghe. Ofertele se
depun la sediul societăţii. Data limită pentru depunerea ofertelor este de 23
August 2010, ora 10.00. Limba de redactare a ofertei este limba română.
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