Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Proiect: „PACT-Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din
județele Botoșani și Suceava” Cod MySMIS: 108236
Beneficiar: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST
ANUNȚ
privind achiziția
„PACHETE IGIENĂ PERSONALĂ”
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în vederea implementării proiectului
„„PACT-Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din județele
Botoșani și Suceava” Cod MySMIS: 108236, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, dorește achiziționarea de pachete de igienă personală, compuse din:
Nr.
crt.
1

Denumire produs
Săpun

2

Șampon

3

Pastă de dinți

4

Periuță de dinți

Descriere produs

Cantitate

Săpun solid, fără coloranți, PH neutru,
hipoalergenic, min. 90 gr., ambalat individual.
Șampon lichid pentru păr normal, unisex,
hipoalergenic, min. 250 ml.
Pastă de dinți pentru copii cu vârsta cuprinsă între
4-6 ani (20% din cantitate), fără fluor, diverse
arome, min. 100 ml. (sau 2 x 50 ml.);
Pastă de dinți pentru copii cu vârsta cuprinsă între
7-16 ani (80% din cantitate), diverse arome, min.
100 ml.
periuță de dinți manuală pentru copii cu vârsta
cuprinsă între 4-6 ani (20% din cantitate), diverse
culori.periuță de dinți manuală pentru copii cu
vârsta cuprinsă între 7-16 ani (80% din cantitate),
diverse culori.

2.485 buc.
2.485 buc.
2.485 buc.

2.485 buc.

Valoarea maximă estimată de autoritatea contractantă este de 62,125.00 lei fără TVA.
Condiții de participare: Ofertele transmise de către operatorii economici vor avea menționată valoarea
totală ofertată fără TVA, prețurile detaliate pentru fiecare produs în parte, perioada de livrare asumată de
către operatorul economic și perioada de valabilitate a produselor. Acestea vor respecta întocmai
descrierea produselor ofertate. Produsele vor avea perioada de valabilitate de minimum 12 luni de la data
livrării.

Toate ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail achizitii@adieuronest.ro.
Termenul limită de transmitere a ofertelor: 05.09.2018, ora 1200.
Condiții de livrare: Produsele vor fi livrate la sediul autorității contractante, în maximum 10 zile
lucrătoare de la data comenzii ferme. În cazul în care, din motive ce nu pot fi imputate autorității
contractante, livrarea produselor va fi întârziată, autoritatea contractantă va calcula penalități de întârziere
în cuantum de 0,1% din valoarea totală a facturii fiscale.
Atât la momentul predării produselor cât și la recepția acestora, va participa un reprezentant din partea
operatorului economic declarat câștigător.
Condiții de plată: Plata facturii se va efectua în maximum 30 zile de la data recepției fără obiecțiuni și
primirea facturii fiscale.
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
Toate produsele vor fi noi și nefolosite!
Absolut toate specificațiile sunt minimale și obligatorii. Acestea vor fi evidențiate în propunerea tehnică
de către toți operatorii economici. Nerespectarea specificațiilor tehnice va duce la respingerea ofertei în
cauză.

Manager Proiect,
Alina POPA

Responsabil achiziții publice,
Hrițcu Anda

