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Către: 
…………………………………………… 

 
 
 

Prin prezenta vă invităm să participați cu ofertă la procedura de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de 

furnizare substanțe insecticide, după cum urmează: 

 

1. Denumire autoritate contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ECO 

IGIENIZARE BUCUREȘTI 

2. Cod unic de identificare: RO 37804055 

3. Adresă, telefon, fax, adresă de e-mail, adresă de internet, persoana 

de contact: Aleea Buchetului nr. 10-12, Sector 3, București, telefon: 

0371.168.817, fax: 0372.894.288, adresă internet: www.cmeib.ro., 

persoană de contact: Nicolae DINUȚĂ – 0752 041 913. 

4. Nume/prenume reprezentant legal: Bogdan Pascu – Administrator 

special 

5. Denumirea contractului ce urmează a fi atribuit prin procedură de 

negociere fără publicare prealabilă: Furnizare substanțe insecticide 

6. Tipul contractului (furnizare, servicii, lucrări): furnizare produse 

7. Codul CPV: 24452000-7 Insecticide 

8. Criteriul de atribuire utilizat: prețul cel mai scăzut 

9. Sursa de finanțare: Venituri proprii. 

10. Adresa la care se va depune oferta: în plic închis la sediul autorității 

contractante menționat la pct. 3. 

11. Valoarea estimată pentru cele 2 loturi: 553.000 lei fără TVA. 
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12. Obiectul contractului: 

Nr. 
LOT 

Denumire produs Cantitate maximă 

1 
Produs insecticid pentru combaterea țânțarilor 
adulți și a capușelor 

            3.450 l  

2 
Produs larvicid pentru combaterea larvelor de 
țânțari la malurile de lac /sistemul de canalizare 

200 kg  

 

13.  Negocierea fără publicare prealabilă a unui anunț se 

organizează în temeiul art. 104, litera a) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 

14. Data limită pentru depunerea ofertelor: 28.06.2021, ora 11.30. 

15. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 28.06.2021, ora 12.00, la 

sediul autorității contractante. 

16. Atasamente: 

a. Fisa de date, 

b. Caietul de sarcini, 

c. Modele de formulare 

d. Model de contract de furnizare. 

 

Bogdan PASCU 

Administrator special 

 

 

                 Întocmit, 

                                                                                      Nicolae DINUȚĂ 

Șef Birou Achiziții                   
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