
COMPLEXUL
MULTIFUNCȚIONAL

”SF. ANDREI”
SECTOR 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9 - 11 București, Sector 5
Camera C3 E 1 09, Et. 1
Cod fiscal: 39558429 cmsfandrei@sector5.ro

Nr.361/02.03.2020

CATRE: INTERNATIONAL SRV S.R..L.

Str.Moeciu nr.7A, camera 2, sector 1, București

COMUNICARE

privind rezultatul evaluării ofertelor depuse în cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf.
Andrei” pentru procedura de negociere fără publicare prealabilă desfășurată în cadrul

achiziției ”Furnizare produse de igienă primară”

Prin prezenta, vă facem cunoscut faptul că, în urma evaluării ofertelor depuse și
aplicării criteriului de atribuire în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect
”Furnizare produse de igienă primară”, Comisia de evaluare a ofertelor, legal constituită,
în baza deciziei Directorului general al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”
nr.50/28.02.2020, vă invită în data de 03.03.2020, ora 11,00, la sediul institutiei noastre din
str. Fabrica de Chibirituri nr.9-11, etaj 1, sector 5, București și vă solicită reofertarea, în plic
închis și sigilat, original și copie, constând în următoarele clarificari:

1. - Pentru oferta de săpun antibacterian, vă solicităm să ne precizați oferta pentru
fiecare tip de săpun în parte, care este prețul/produs, câte bucăți conține un set,
având în vedere faptul că ne-ati ofertat două tipuri de sapun, cu denumiri diferite
și gramaj diferit.

2. – Pentru oferta de șervețele antibacteriene, vă solicităm să ne precizați câte
bucăți de șervețele conține un set, deoarece în oferta dumneavoastra ne-ați ofertat
”Servețele antibacteriene Expert Wipes cu biocid 15 buc/set, iar la rubrica –
cantitate ofertată per set, ați precizat 4 buc./set.

3. – Vă rugăm să ne precizați și să ne confirmați concret și detaliat, în ce constă
serviciul de împachetare și distribuție al produselor, precum și tariful aferent.

Societatea dumneavoastra va fi reprezentată la negociere numai de către o
persoană împuternicită.

Vă rugăm să confirmați primirea prezentei comunicări la adresa de e-mail
cmsfandrei@sector5.ro.

Cu stimă,

Președinte Comisia de evaluare
Zelenca Beatrice Anca
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