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Invita ţie de participare 
Ref: achiziţie produse consumabile pentru birou (birotică, papetărie, cartuşe)  

în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Mun ţii 
Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-

PNMM”, SMIS-CSNR 43226 
 

Autoritatea Contractantă, R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL MUNŢII 
MARAMUREŞULUI, cu sediul în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş, telefon: +40-
262-352.216, fax: +40-262-352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro, 
invit ă furnizorul ..............................................................................................., să depună ofertă conform 
cerinţelor din caietul de sarcini anexat, în vederea atribuirii, prin achizi ţie directă, a contractului de 
furnizare produse consumabile pentru birou (birotică, papetărie, cartuşe) în cadrul proiectului ”Asigurarea 
unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Mun ţii Maramure şului prin conservarea 
biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226, Cod 
CPV: 30197642-8 -  Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2) ; 30197210-1  - Bibliorafturi (Rev.2); 
22852000-7  - Dosare (Rev.2); 30192121-5  - Pixuri (Rev.2); 30192113-6  - Cartuse de cerneala (Rev.2); 30125110-
5  - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2); 30125000-1  - Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2); 
25213500-2  - Folii din plastic; 21232300-1 -  Plicuri; 21230000-4 - Articole de papetărie şi alte articole din hârtie; 
24621200-5- Adezivi; 25241110-6 - Bandă adezivă; 25247120-1 Agrafe de birou. 
 
Valoarea estimată:  

• Valoare totală 3.144,77 RON  fără TVA, Plătibilă către furnizor în RON 
 
Criteriul de atribuire:  oferta cu preţul cel mai scăzut 

 
Durata contractului:  maxim 1 lună, durată încadrată în intervalul noiembrie 2014 - Decembrie 2015 
 
Termenul limit ă pentru depunerea ofertelor:  27.10.2014, ora 12:00 
 
Condiţii de ofertare:  

• Se vor evidenţia nr. de unităţi, preţ unitar RON fără TVA, total RON fără TVA, valoare TVA, total RON 
inclusiv TVA 
 

Adresa pentru depunerea ofertelor: Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş  
 

Documente anexate : caietul de sarcini şi modelul de contract 
 
 

Contabil Şef Director parc 
Alin Sebastian Birda biol. Cătălina Bogdan 

    
 


