
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: ARAS-ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA CIF: 5466592 

Adresa: Strada Sos. Pantelimon, Nr. 86, Sector: 2 Tara: Romania

Tel: +40 212102077 Fax: +40 212108251 E-mail: DRAGOS.MARCU@ARASNET.RO Punct(e) de
contact: DRAGOS MARCU In atentia: : DRAGOS MARCU

ANUNT 

Denumire contract:

PREZERVATIVE pentru pachet educational promovare si informare grup tinta

Data limita depunere oferta:
29.10.2021 15:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire
CPV:

33712000-4 -
Prezervative (Rev.2)

Valoare
estimata:

9.300,00 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie atribuire

prezervative.docx

Descriere contract:

PREZERVATIVE pentru pachet educational promovare si informare grup tinta conform documentati
e atasata

Conditii referitoare la contract:

conform documentatie atasata

Conditii de participare:

Propunerea tehnică va � elaborată ținând cont de structura prezentată în cadrul documentatiei ata
sate. ATENȚIE: Netratarea aspectelor menționate în cadrul documentatiei va atrage respingerea ofe
rtei. - Propunerea �nanciară trebuie să �e prezentată în Lei, valorile �ind exprimate cu maxim două
zecimale. Oferta �nanciară va consemna valoarea totală aferentă achizitiei pentru care se depune o
ferta. ATENȚIE: Propunerea �nanciară trebuie să se încadreze în fondurile care pot � disponibilizate
pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. - NU se acceptă oferte alternative la oferta de
bază. - NU se acceptă oferte întârziate. Ofertanții au obligația de a depune, împreună cu propunere
a tehnică și propunerea �nanciară, următorul document: - Certi�cat constatator, emis de O�ciul Re
gistrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic est
e legal constituit, că nu se a�ă în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că a
re capacitatea profesională de a presta serviciile ce fac obiectul achiziției. Informațiile din certi�catu
l constatator să �e reale/valide la data prezentării acestuia

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice minimale solicitate și cu încadrarea î
n valoarea estimată.

Informatii suplimentare:
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Ofertele se transmit la adresa de email aras@arasnet.ro până la data și ora limită precizate în anun
țul de publicitate. Ofertele depuse după data și ora comunicată nu vor � luate în considerare. În caz
ul în care două sau mai multe oferte vor avea prețuri egale, Autoritatea contractantă va solicita retr
ansmiterea ofertei �nanciare. Ofertanții pot solicita clari�cări până cel târziu 27.10.2021, ora 15:00.
Eventualele răspunsuri la solicitările de clari�cări adresate, vor � publicate, pe site-ul http://www.ar
asnet.ro/anunturi/achizitii, până 28.10.2021 ora 15:00.
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