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A N U N Ţ P U B L I C I T A R 

A C H I Z I Ţ I E 
P R O T E C Ţ I E V I Z U A L Ă DIN S A L C I E / R Ă C H I T Ă 

APROBAT 
Director, 

Dr. Opr | ,An^i r t^ | l e , . a 

Administraţia Grădina Zoologică cu sediul în Bucureşti, str. Vadul Moldovei nr. 4, Bucureşti, sector 1, 
în calitate de autoritate contractantă, iniţiază prezenta achiziţie directă având ca obiect furnizare 
protecţie vizuală din salcie/răchită - ÎOOO mp. 

Cod CPV aplicabil: 39298900-6 Diverse articole decorative 

Valoarea estimată: 78.000,00 lei, fară TVA 

Procedura aplicată pentru achiziţia publică mai sus menlionată este: achiziţie directă în conformitate 
cu art. 7 alin 5 din Legea 98/20! 6 privind achiziţiile publice 

1. Obiectul achiziţiei 

Furnizare protecţie vizuală din salcie/răchită sub formă de panouri din ramuri naturale. 

2. Durata contractului de furnizare: De la semnarea contractului până la 15.11.2022. 

3. Cerinţe minimale şi obligatorii 
Furnizare 1000 mp de protecţie vizuală din beţe/ramuri naturale de salcie/ răchită. Produsul va 
fi livrat sub forma de panouri dreptunghiulare, legate cu sârmă, cu o înălţime cuprinsă între 
280-300 cm şi o lungime cuprinsă între 100-180 cm, culoare maro. 

4. Modalitatea de ambalare: panourile din beţe de salcie, legate cu sârmă, dreptunghiulare, vor 
fi rulate. 

5. Transportul si livrarea produselor va fi asigurat de către ofertant la sediul Administraţiei 
Grădina Zoologică. 
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6. Livrarea produselor: Furnizorul are obligaţia de a livra produsele însoţite de documentaţia 
aplicabilă specifică (certificat de calitate/declaraţie de conformitate, certificat de garanţie, e tc) . 

7. Calitatea produselor: Furnizorul are obligaţia de a livra produse noi care nu au fost 
utilizate/exploatate, care nu sunt deteriorate şi care respecta cerinţele de calitate pentru produse de 
acest tip, 

8. Recepţia produselor: Certificarea de către Autoritatea Contractantă a faptului că produsele au fost 
livrate, se face după recepţia cantitativă şi calitativă a acestora, prin semnarea de primire de către 
reprezentantul autorizat al Autorităţii, conform clauzelor contractuale. 

9. Data limita de transmitere ofertă; 29.09.2022 ora 14:00 

10. Documente solicitate: 

Oferta financiară 
- Oferta financiară va cuprinde preţul pe unitatea de măsură a produselor, cu includerea 

transportului şi manipulării, 
- Ofertantul va elabora şi prezenta propunerea financiară, astfel încât sa furnizeze toate 

informaţiile cu privire la preţ. 
- Propunerea financiară va viza întreaga cantitate de produse şi va fi fermă pe toată perioada 

de valabilitate a ofertei, exprimată în lei fară T.V.A (obligatoriu doar cu două zecimale). 

Oferta tehnică - ofertantul va completa specificaţiile tehnice propuse conform solicitărilor de la 
pct.3. 

11. Oferta se va transmite prin c-mail Ia adresa achi2itii@bucurestiz00 .ro până la data limită şî ora 
limită, ofertele transmise după data şi ora limită nu vor fi luate în considerare. 

12. Perioada de valabilitate a ofertei: 15 zile 

13. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru toată cantitatea de produse. 

14. Modalităţi de plată: Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor, către furnizor, în termen 
de 30 dc zile de la recepţionarea acestora şi înregistrarea facturii. 
Plata facturii se poate realiza în maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea termenului precizat 
anterior în cazul în care ordonatorul principal, respectiv Primăria Municipiului Bucureşti, va aloca cu 
întârziere sumele din bugetul aprobat. 

Sef Birou Investiţii, Achiziţii publice. Contracte 
Ing' Nimară Rodica- '̂S 

întocmit, 
Insp. Draghici Ramona Maria 
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