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Serviciul  Achizitii  Publice 
Nr. 171898 / 24.11.2011 
                                                                 
                                                                          CATRE, 
                                         ................................................................................... 
                                         ................................................................................... 
                                         ................................................................................... 
 
                                                             Invita Ńie de participare 
 
 1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autorităŃii 
contractante: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7, tel:0251-415907, 
fax:0251-411561, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro 
 2. a) Procedura aplicatã pentru atribuirea contractului de lucrari: negociere fără publicarea 
prealabila a unui anunŃ de participare, conform art. 122 lit.c) din OUG 34/2006, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
             b) Tipul contractului: „Achizitie hartie xerox A4” , cod CPV 30197642-8 Hartie pentru 
fotocopiatoare si xerografica,  
 3. a) Natura si cantitatea lucrărilor ce se vor achiziŃiona:„Achizitie hartie xerox A4”- 2.000 
topuri. 
 4.  Durata de livrare: maxim 48 ore de la comanda  
 5. a) Data limitã pentru depunerea ofertelor:  05.12.2011, ora 10:00; 
               b) Adresa la care trebuie transmisa/depusa oferta: Primăria Municipiului Craiova, str. A. 
I. Cuza  nr. 1 – Serviciul Relatii Publice si Audiente; 
               c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: limba românã; 
 6.  Perioada pentru care ofertantul trebuie sã-si menŃină oferta valabilã:  30 zile 
 7. a) Persoanele admise sã asiste la deschiderea ofertelor: reprezentanŃii legali sau 
împuternici Ńi ai acestora; 
          b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 05.12.2011, ora 11:00 la sediul Primăriei 
Municipiului  Craiova din  str. A. I. Cuza nr. 1, sala  de sedinte-parter.                                                                                                                                                       
 8. Cai de atac: eventualele contestaŃii se depun la: 
Consiliul NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, cu sediul in Bucuresti, str. Stravopoleus, nr. 6 
sector 3, cod postal 010873, România, tel. 021/3104641; 
 9. Alte informaŃii: - documentaŃia de atribuire se poate obŃine gratuit pe suport de hârtie 
de la Primăria Municipiului Craiova - Serviciul Achizi Ńii Publice, str. A.I. Cuza, nr. 1, cam. 
112, tel/fax: 021/415907 sau în format electronic de pe site-ul www.primariacraiova.ro/licitatii; 
          10.  Data transmiterii invitaŃiei de participare: 24.11.2011. 
 
 

                            Primar, 
                  Antonie Solomon 

                      Şef Serviciu, 
                   Sabina Dumitru 
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