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SECŢIUNEA I
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
Achizitor:
Titlul proiectului POSDRU:
ID proiect POSDRU.
Linia de finanţare:
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii
„Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava
O şansă pentru viitor
79238
POSDRU/108/2.3/G
Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava
Adresă func’ionare: str. Nicolae Bălcescu, nr. 6 (clădire ROMTELECOM), cod poştal: 720001,
Localitatea: Suceava, Ţara: România
Persoana de contact:
Telefon: 0230530580
NICHIFOR Aleodor
E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro
Fax: 0230204140
Adresa de internet: www.sindicatulbogdanvoda.ro
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 25.08.2011, ora 1200
b) Adresa unde se primesc ofertele: Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan
Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, localitatea Suecava, tel./ fax
0230204140, e-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
1.3. Procedura de atribuire
Procedura selectată:
(conform anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 privind achiziţiile publice)
a) Procedura de cercetare a pieţei - studiu de piaţă
 b) Procedura competitivă
1.4. Calendarul procedurii de atribuire







Data publicării anunţului: 19.08.2011
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor: 22.08.2011, ora 1400
Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor: 24.08.2011, ora 1400
Termen limită de depunere a ofertelor: 25.08.2011, ora 1200
Data limită deschidere oferte: 25.08.2011, ora 1400
Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei
câştigătoare: 25.08.2011, ora 1600



1.5. Clarificări privind documentaţia pentru ofertanţi
 Clarificările privind documentaţia pentru ofertanţi şi alte informaţii pot fi obținute:
a) la adresa de funcţionare a Achizitorului: str. Nicolae Bălcescu (clădirea ROMTELECOM), nr.6,
localitatea Suceava
b) prin e‐mail, la adresa aleodor.nichifor@romtelecom.ro
 Operatorul economic care a obținut un exemplar din documentația pentru ofertanţi are dreptul de a
solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în aceasta.
 Clarificările se pot solicita numai în limita termenelor precizate în Calendarul procedurii de
achiziție.
 Achizitorul are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, în maximum 3 (trei)
zile de la primirea unei astfel de solicitări, dar nu mai târziu de data menţionată conform termenelor
precizate în Calendarul procedurii de achiziție.
 Conținutul răspunsului privind clarificările va fi comunicat tuturor operatorilor economici care au
solicitat documentaţia pentru ofertanţi, prin postare pe pagina de internet
www.sindicatulbogdanvoda.ro, fără a fi dezvăluită identitatea ofertantului care a solicitat clarificările
respective.
1.6. Sursa de finanţare
Proiect finanțat din fonduri comunitare:
DA _
NU 

 Bugetul proiectului „O şansă pentru viitor” – contract de
finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238
 Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007‐2013

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: Contract de furnizare calculatoare
2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achiziţionate:
Vor fi achiziţionate următoarele 54 poziţii de produse de papetărie, accesorii de birou şi cartuşe
toner, coduri CPV principale: 30192700-8 (rev. 2) - „Papetărie”; 30192000-1 (rev. 2) - Accesorii de
birou (rev. 2); 30197000 - 6 (rev.2) - „Articole mărunte de birou”; 30199000 - 0 (rev.2) - „Articole de
papetarie şi alte articole din hârtie”
Nr.
crt.
0

Produs
1

Cod CPV
2

1

Hârtie A4 pentru copiator şi imprimantă, 80
gr/mp, 500 coli/top

30197220-4

2

Hârtie colorată A4 (separator documente),
160 gr/mp, 250 coli/top
Hârtie pentru flipchart, 70*100 cm, 50
coli/top
Separator (intercalator) 240*105 mm,
190g/mp, diferite culori, 100 buc/set, cu
perforaţii standard pentru îndosariere,

30197600-2

3
4

30197621-5
30199600-6

Denumire după CPV
3

Hârtie pentru
fotocopiere şi
xerografică
Hârtie şi carton
tratate
Bloc de hârtie pentru
flipchart
Separatoare
papetărie

U.M

Cantitate

4

5

top

80

top

5

top

18

set

10

0

1

5

22816300-6

Post-it

30192800-9

Etichete autocolante

30197210-1

37

Notiţe autoadezive 76*76 mm, diferite
culori, 100 file /set, culori intense
Etichete autocolante pretăiate pe coală A4,
dimensiuni 105 x 148,5 mm
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 8 cm, colţuri
metalice, diferite culori
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 5 cm
Blocnotes A5, cu spirală, 60 file
Container de arhivare pentru bibliorafturi
530*340*310 mm (să asigure depozitarea a
6 bibliorafturi de 80 mm)
Dosar plastic A4, cu şină şi găuri
Folie protecţie documente, A4, 100 buc/top
Plic cu burduf siliconic 250*353*20 mm
Plic C4
Plic C5
Perforator, maxim 25 coli, diferite culori
Capsator, 30 coli, capse 24/6
Capse 24/6, 1000 buc/cutie
Decapsator pentru capse 24/6
Ace cu gămălie
Pioneze colorate 30 buc/cutie
Agrafe metal 50 mm, 100 buc/cutie
Agrafe metal 33 mm, 100 buc/cutie
Marker pentru flipchart, diferite culori
(negru, roşu, albastru), vârf rotund sau teşit
de 3 – 5,5 mm
Marker pentru tablă magnetică, diferite
culori, 4 buc/set
Marker pentru CD/DVD, 1,5 mm, negru
Textmarker, 4 culori diferite / set,
fluorescente
Burete magnetic pentru curăţare table, 17*7
cm
Suport tubular birou, cu 6 compartimente,
diferite culori
Bandă adezivă scotch 19 mm * 30 m
Dispenser bandă adezivă, pentru scotch 19
mm x 30 m
Mapă multifuncţională A4, buzunare diverse
Mapa de plastic A4, cu elastic, 150 coli
Clipboard dublu, cu buzunar interior, culori
diferite
Copertă plastic transparent, cristal, A4, 150
microni, 100 buc/top
Inele plastic 12 mm, max 95 file, 100
buc/cutie
Creion corector, vârf rotund de 2,5 mm

38
39
40
41
42

Fluid corector, pe baza de apă, 20 ml
Spray pentru curăţare monitor, 250 ml
Pix cu mină de culoare albastră
Creion mecanic 0,5 mm
Mine creion 0,5 mm

30192160-0
30192160-0
39830000-9
30192126-0
30192132-5

43

Radiere pentru cerneală şi creion

30192100-2

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2

4

5

set

16

coală

100

Bibliorafturi

buc

40

30197210-1
22830000-7
30191100-5

Bibliorafturi
Caiete de exerciţii
Echipament de
arhivare

buc
buc
buc

20
120
2

22852000-7
30192700-8
30199230-1
30199230-1
30199230-1
30197330-8
30197320-5
30197110-0
30197321-2
30197220-4
30197130-6
30197220-4
30197220-4
30192125-3

Dosare
Papetărie
Plicuri
Plicuri
Plicuri
Perforatoare
Capsator
Capse
Decapsatoare
Agrafe de birou
Pioneze
Agrafe de birou
Agrafe de birou
Carioca permanente

buc
top
buc
buc
buc
buc
buc
cutie
buc
cutie
cutie
cutie
cutie
buc

500
10
200
200
200
8
8
20
8
20
20
10
20
50

30192125-3

Carioca permanente

set

20

30192125-3
30192123-9

Carioca permanente
Carioca

buc
set

8
16

30197000-6

buc

2

buc

8

44424200-0
30192000-1

Articole mărunte de
birou
Suport de agrafe de
birou
Bandă adezivă
Accesorii de birou

rolă
buc

20
8

30192000-1
30192000-1
30191130-4

Accesorii de birou
Accesorii de birou
Clipboarduri

buc
buc
buc

8
120
8

22852100-8

Coperţi de dosar

top

6

30197000-6

Articole mărunte de
birou
Articole mărunte de
birou
Corectoare
Corectoare
Produse de curăţat
Creioane
Mine de rezervă
pentru creioane
Radiere

cutie

3

buc

16

buc
buc
buc
buc
set

16
8
130
8
8

buc

8

30177221-1

30197000-6

3

0

1

2

4

5

buc

16

39241200-5
39241100-4

Articole mărunte de
birou
Foarfece
Cuţite

buc
buc

8
8

30234600-4
30141200-1

Memorie flash
Calculatoare de birou

buc
buc

8
8

30234400-2

Discuri digitale
polivalente (DVD-uri)
Compact-discuri (CD)
Articole mărunte de
birou
Panouri pentru afişe
sau accesorii

set

4

set
buc

4
400

buc

1

buc

1

buc

1

44

Lipici solid, 40 g

30197000-6

45
46

49

Foarfecă birou, 21 cm
Cutter mare, 18 mm * 100 mm, şină
metalică
Stik 6 Gb (memorie flash)
Calculator mic de birou, ecran înclinat,
memorie 1 + GT
DVD - RW, 4.7 GB, 50 buc/set

50
51

CD – RV, 700 MB, 50 buc/set
Carcasă CD slim

30234300-1
30197000-6

52

Panou de plută fină presată, 90*120 cm,
ramă din MDF sau lemn stejar, chit de
montare inclus
Distrugător de documente, capacitate de
tăiere minim 10 coli A4 (80 gr/mp)

30195600-8

Maşină de perforat şi îndosariat documente
cu inele din elastic, capacitatea de
perforare: minim 25 coli (80 gr/mp),
capacitatea de îndosariere: minim 500 coli

30190000-7

47
48

53

54

3

30191400-8

Dispozitiv de
distrugere a
documentelor
Diverse maşini,
echipamente şi
accesorii de birou

2.1.3. Denumire contract şi locaţia locului de livrare
(a) Lucrări
Execuţie
Proiectare şi execuţie
Realizarea prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor





(a) Produse
Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate







(c) Servicii
Categoria serviciului
2A
2B







Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de furnizare:
Principalul loc de prestare:
str . Nicolae Bălcescu, nr. 6
(clădirea ROMTELECOM),
localitatea Suceava
2.1.4. Durata contractului de achiziţie: 6 luni de la semnarea contractului de ambele părţi

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic




4. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
4.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului
Declaraţie privind eligibilitatea
Solicitat  Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie:
1) Declaraţie pe propria răspundere completata în conformitate
cu Formularul 1 din secţiunea III a documentaţiei pentru
ofertanţi  în original.

Declaraţie privind
neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 181 din
Ordonanţa de urgentă a
Guvernului nr. 34/2006 cu
modificările şi completările
ulterioare
Solicitat  Nesolicitat 

Cerinţă obligatorie:
1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.
181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare, conform Formularului 2
din secţiunea III a documentaţiei pentru ofertanţi  în
original.
2) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în copie,
certificat pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi
ştampilă, din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de
activitate al societăţii / operatorului economic.

5. PREZENTAREA OFERTEI
5.1. Limba de redactare a
ofertei
5.2. Moneda în care exprimat
preţul contractului
5.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei
5.4. Modul de 5.4.1. Modul de
prezentare a întocmire a
ofertei
propunerii
tehnice (oferta
tehnică)
5.4.2. Modul de
întocmire a
propunerii
financiare
(oferta
financiară)

5.4.3. Modul şi
adresa de
prezentare a
ofertei

Limba română
Lei
90 zile de la data deschiderii ofertei
 Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a
face dovada conformităţii produselor care urmează a fi livrate
cu cerinţele prevăzute în „specificaţiile tehnice” din Caietul de
sarcini (în secţiunea II a documentaţiei pentru ofertanţi).
 La întocmirea ofertei tehnice se poate utiliza Formularul 3 din
secţiunea 3 a documentaţiei pentru ofertanţi.
 Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să
furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi
alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul
contractului de furnizare.
 Oferta financiară se întocmeşte în original, va fi prezentată în
LEI (fără TVA) şi trebuie să includă:
1) Formularul de ofertă  în Formularul 4 din secţiunea III a
documentaţiei pentru ofertanţi;
2) Centralizatorul de preţuri care va conţine o defalcare a
preţului total al ofertei pe fiecare tip de produs de papetărie
şi accesoriu de birou  un model este prezentat în
Formularul 5 din secţiunea III a documentaţiei pentru
ofertanţi;
 Preţul din ofertă include toate cheltuielile care vor fi angajate de
către furnizor în vederea asigurării furnizării şi instalăriii cu titlu
accesoriu a produselor solicitate prin prezenta documentaţie.
 Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la
sediul de funcţionare al achizitorului din Suceava, str. Nicolae
Bălcescu, nr. 1, cod poştal 720001.
 Oferta va fi depusă:
1) prin poştă, cu scrisoare recomandată către Achizitor cu
confirmare de primire
sau

5.4.3. Modul şi
adresa de
prezentare a
ofertei
- continuare -

2) direct la sediul Achizitorului, pe baza unei Scrisori de
înaintare semnată şi datată, întocmită conform Formularului
6 din secţiunea III a documentaţiei pentru ofertanţi.
 Data limită pentru depunerea ofertelor: 25.08.2011, ora 1200
 Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va
menționa:
a) „OFERTĂ PENTRU FURNIZAREA DE PRODUSE DE
PAPETĂRIE ŞI ACCESORII DE BIROU”;
b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25.08.2011,
ORA 1400”
 La depunerea plicului, ofertanții vor solicita înregistrarea datei
şi orei pe plicul mare exterior.
 Plicul exterior va conține în interior câte un plic sigilat şi
ştampilat după cum urmează:
‐ plicul nr. 1: propunerea tehnică (oferta tehnică);
‐ plicul nr. 2: propunerea financiară (oferta financiară);
 Plicurile interioare şi plicul exterior trebuie să fie marcate cu
denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite
returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta
respectivă este depusă după termenul limită.
 Documentele ofertei vor fi tehnoredactate/tipărite şi vor fi
semnate şi ştampilate de către reprezentanții legali ai
ofertantului.
 Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din
documentația pentru ofertanţi.
 Se consideră ofertă întârziată, oferta primită de achizitor după
expirarea datei limită pentru depunere. Ofertele întârziate se
returnează ofertantului, precizându-se acest lucru în procesul
verbal de deschidere al ofertelor.
 Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către
Achizitor.
 Oferta nu va conține rânduri înserate, sublinieri, ştersături sau
cuvinte scrise peste scrisul inițial.
 Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect
descalificarea ofertantului.
 Ofertantul poate solicita, în scris, restituirea documentelor
aferente ofertei descalificate.

5.5. Posibilitatea retragerii sau
modificării ofertei

 Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, printr-o solicitare
scrisă adresată Achizitorului, până la termenului limită de
depunere a ofertelor.
 Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora
stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta,
Achizitorului, o cerere de retragere a ofertei în vederea
modificării.
 Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea
ofertantului de a depune noua ofertă, modificată, până la data
şi ora limită, stabilită în documentația pentru ofertanţi.
 Oferta depusă la o altă adresă a Achizitorului decât cea stabilită
sau după expirarea datei şi/sau orei limită pentru depunere este
considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.

5.4. Modul de
prezentare a
ofertei
- continuare -

5.6. Corectarea erorilor

5.7. Deschiderea ofertelor

5.8. Informaţii referitoare la
termenele pentru livrarea
bunurilor

5.9. Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de
atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a
contestaţiei

5.10. Clauze contractuale
obligatorii, inclusiv condiţiile
de actualizare/ modificare a
preţului contractului

5.11. Interdicţii

 Singura modificare a conţinutului ofertei financiare care este
permisă după data limită a depunerii de oferte este corectarea
eventualelor erori aritmetice.
 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, se
va lua în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat
în mod corespunzător;
b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, se va lua în
considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea
exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător.
 Locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide la
adresa de funcţionare a Sindicatul Liber Independent
Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava, din
Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod poştal 720001
 Data deschiderii ofertelor: 25.08.2011, ora 1400
 Executarea contractului începe imediat după semnarea lui.
 Ofertantul va livra întreaga cantitate de produse de papetărie, şi
articole de birou în termen de 6 luni de la data semnării
contractului.
 Produsele vor fi livrate în tranşe, pe bază de comandă scrisă
emisă de achizitor.
 Achizitorul va transmite comanda scrisă furnizorului cu cel puţin
48 de ore înainte de data solicitată pentru livrare.
 Ofertantul va furniza produsele în termen de 48 de ore de la
data primirii comenzii.
 Ofertanţii care consideră că au existat neconcordanţe în
atribuirea contractului de achiziţie vor putea depune o
contestaţie în termen de 24 de ore de la primirea înştiinţărilor
privind oferta câştigătoare, la adresa str. Nicolae Bălcescu nr.
6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava,
jud.Suceava, România.
 Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de selectare a ofertei
câştigătoare, numită prin decizie internă.
 Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 24 de ore de la
primirea contestaţiei. Fiecare contestaţie va primi răspuns în
scris.
 În cazul nerespectării normelor legislative sau instrucţiunilor
AMPOSDRU în vigoare, managerul de proiect va lua o decizie
în acord cu normele legislative sau instrucţiunile AMPOSDRU
în vigoare.
 În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul
primit de la Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa
instanţei de judecată competente.
 În urma aplicării procedurii, se va încheia un contract de
furnizare între Achizitor şi operatorul economic a cărui ofertă a
avut cel mai scăzut preţ, în care se vor preciza obligatoriu
următoarele clauze: datele de identificare ale părţilor
semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului, condiţiile
de modificare/actualizare a preţului contractului şi condiţiile de
livrare.
 Formularul din secţiunea IV a documentaţia pentru ofertanţi
reprezintă un model orientativ de contract.
 Ofertantul nu are dreptul să depună două sau mai multe oferte
individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii acestora
din procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă.

SECŢIUNEA II
CAIETUL DE SARCINI
Scopul prezentului caiet de sarcini este de a pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi un
suport tehnic pentru întocmirea ofertelor, prin specificarea tipurilor şi caracteristicilor produselor de
papetărie şi acesoriilor de birou.

I. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI
Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava achiziţionează
produsele de papetărie şi accesoriile de birou necesare în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” la
efectuarea de activităţi administrative, secretariat, achiziţii, financiar-contabilitate arhivare, formare
profesională (multiplicare cursuri) etc.
Proiectul „O şansă pentru viitor” este implementat de Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii
„Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava în parteneriat cu Filiala BNS Suceava. Proiectul este cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007‐2013, cod contract de finanţare: POSDRU/108/2.3/G/79238

II. SPECIFICAŢII TEHNICE
Specificaţiile tehnice de mai jos vor fi considerate ca cerinţe minimale.
Oferta tehnică se va prezenta conform Formularului nr. 3 din secţiunea III – FORMULARE a
documentaţiei pentru ofertanţi.
Nr.
crt.

Specificaţii tehnice

U.M.

Cantitate

0

1

2

3

1
2
3
4

Hârtie A4 pentru copiator şi imprimantă, 80 gr/mp, 500 coli/top
Hârtie colorată A4 (separator documente), 160 gr/mp, 250 coli/top, diverse culori
Hârtie pentru flipchart, 70*100 cm, 50 coli/top
Separator (intercalator) 240*105 mm, 190g/mp, diferite culori, 100 buc/set, cu
perforaţii standard pentru îndosariere.
Notiţe autoadezive 76*76 mm, diferite culori, 100 file /set, culori intense
Etichete autocolante pretăiate pe coală A4, 70 gr/mp, dimensiune etichetă
105*148,5 mm, 4 etichete per coală
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 8 cm, colţuri metalice, diferite culori
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 5 cm, colţuri metalice, diferite culori
Blocnotes A5, cu spirală, 60 file
Container de arhivare pentru bibliorafturi 530*340*310 mm (să asigure
depozitarea a 6 bibliorafturi de 80 mm)
Dosar plastic A4, cu şină şi găuri
Folie protecţie documente, A4, polipropilenă, 100 buc/top
Plic cu burduf siliconic 250*353*20 mm
Plic C4, gramaj minim 80 gr/mp
Plic C5, gramaj minim 80 gr/mp
Perforator, minim 25 coli, diferite culori

top
top
top
set

80
5
18
10

set
coală

16
100

buc
buc
buc
buc

40
20
120
2

buc
top
buc
buc
buc
buc

500
10
200
200
200
8

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0

1

2

3

17
18
19
20
21
22
23
24

Capsator, 30 coli, capse 24/6
Capse 24/6, 1000 buc/cutie
Decapsator pentru capse 24/6
Ace cu gămălie
Pioneze colorate 30 buc/cutie
Agrafe metal 50 mm, 100 buc/cutie
Agrafe metal 33 mm, 100 buc/cutie
Marker pentru flipchart, diferite culori (negru, roşu, albastru), vârf rotund sau teşit
de 3 – 5,5 mm, capac şi corp din plastic
Marker pentru tablă magnetică, diferite culori, capac şi corp din plastic, 4 buc/set
Marker pentru CD/DVD, 1,5 mm, negru, capac şi corp din plastic
Textmarker, 4 culori diferite / set, fluorescente, vârf retezat 5 mm
Burete magnetic pentru curăţare table, 17*7 cm
Suport tubular birou, cu 6 compartimente, diferite culori
Bandă adezivă scotch 19 mm * 30 m
Dispenser bandă adezivă, pentru scotch 19mm * 30 m
Mapă multifuncţională A4, buzunare diverse
Mapă de plastic A4, cu elastic, 150 coli
Clipboard dublu, cu buzunar interior, culori diferite
Copertă plastic transparent, cristal, A4, 150 microni, 100 buc/top
Inele plastic 12 mm, max 95 file, 100 buc/cutie
Creion corector, vârf rotund de 2,5 mm
Fluid corector, pe baza de apă, 20 ml
Spray pentru curăţare monitor, 250 ml
Pix cu mină de culoare albastră
Creion mecanic 0,5 mm
Mine creion 0,5 mm
Radiere pentru cerneală şi creion
Lipici solid, 40 g
Foarfecă birou, 21 cm
Cutter mare, 18 mm * 100 mm, şină metalică
Stick 8 Gb (memorie flash)
Calculator mic de birou, ecran înclinat, memorie 1+GT
DVD - RW, 4.7 GB, 50 buc/set
CD – RV, 700 MB, 50 buc/set
Carcasă CD slim
Panou de plută fină presată, 90 x 120 cm, ramă din MDF sau lemn stejar, chit de
montare inclus
Distrugător de documente, capacitate de tăiere minim 10 coli A4 (80 gr/mp)
Maşină de perforat şi îndosariat documente cu inele din plastic, capacitatea de
perforare: minim 25 coli (80 gr/mp), capacitatea de îndosariere: minim 500 coli

buc
cutie
buc
cutie
cutie
cutie
cutie
buc
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20
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set
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buc
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top
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buc
buc
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buc
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8
16
2
8
20
8
8
120
8
6
3
16
16
8
130
8
8
8
16
8
8
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4
4
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buc

1
1

25
26
27
28
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30
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34
35
36
37
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

III. ALTE SPECIFICAŢII
Locul de livrare a produselor de papetărie şi accesoriilor de birou: str . Nicolae Bălcescu, nr. 6 (clădirea
ROMTELECOM), localitatea Suceava
Furnizorul va livra întreaga cantitate de produse de papetărie şi articole de birou în termen de 6 luni de
la data semnării contractului.

Produsele vor fi livrate de furnizor în tranşe, pe bază de comandă scrisă emisă de achizitor.
Achizitorul va transmite comanda scrisă furnizorului cu cel puţin 48 de ore înainte de data solicitată
pentru livrare.
Furnizorul va furniza produsele în termen de 48 de ore de la data primirii comenzii.
Furnizorul se obligă să asigure transportul produselor până la destinaţia finală menţionată în
documentaţia pentru ofertanţi.
Furnizorul se obligă să furnizeze un produs nou, cu aceleaşi caracteristici tehnice şi funcţionale, în cazul
în care defecţiunile produsului furnizat prin prezenta procedură sunt de natură a fi neremediate.
Furnizorul va emite factură pentru fiecare tranşă de produse livrate în baza contractului.
Factura va fi plătită de achizitor în termen de maxim 45 zile lucrătoare de la data când a fost emisă.

SECŢIUNEA III
FORMULARE

Formularul nr. 1 - Declaraţie privind eligibilitatea
Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Formularul nr. 3 - Propunerea tehnică / Oferta tehnică
Formularul nr. 4 - Formular de ofertă / Propunerea financiară / Oferta financiară
Formularul nr. 5 - Centralizator de preţuri
Formularul nr. 6 - Scrisoare de înaintare
Formularul nr. 7 - Împuternicire

Formularul nr. 1
Declaraţie privind eligibilitatea
OPERTANT
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o altă ofertă comună, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________ (se precizeaza perioada
de valabilitate a ofertei).
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: ________________
Ofertant,
_______________
(semnătura autorizată şi ştampila)

Formularul nr. 2
Declaraţie privind neîcadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006

OFERTANT
________________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART.181 DIN OUG 34/2006
Subsemnatul(a) ____________________________________, reprezentant împuternicit al operatorului
economic ____________________________________ (denumirea / numele operatorului economic), în
calitate de ofertant la procedura de prospectare a pieţei – studiu de piaţă (după Instrucţiunea
AMPOSDRU nr. 26/2010) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea
de produse de papetărie şi accesorii de birou, la data de _____________ (zi/lună/an), organizată de
Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava, declar pe propria
răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţiile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditaorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin
lege
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la
lit.a)
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurari sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
voigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată __________ .
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: ____________________
Ofertant,
_______________
(semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 3
Propunerea tehnică
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICĂ / OFERTA TEHNICĂ
Nr.
crt.

SOLICITAT
Cerinţele impuse de achizitor prin Caietul de
sarcini (documentaţia pentru ofertanţi)

U.M.

Cantitate

Descrierea produsului propus de ofertant,
respectând cerinţele din Caietul de sarcini
(documentaţia pentru ofertanţi)

U.M.

Cantitate

4

5

6

0

1

2

3

1

Hârtie A4 pentru copiator şi imprimantă, 80 gr/mp,
500 coli/top
Hârtie colorată A4 (separator documente), 160
gr/mp, 250 coli/top, diverse culori
Hârtie pentru flipchart, 70*100 cm, 50 coli/top
Separator (intercalator) 240*105 mm, 190g/mp,
diferite culori, 100 buc/set, cu perforaţii standard
pentru îndosariere.
Notiţe autoadezive 76*76 mm, diferite culori, 100 file
/set, culori intense
Etichete autocolante pretăiate pe coală A4, 70
gr/mp, dimensiune etichetă 105*148,5 mm, 4
etichete per coală
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 8 cm, colţuri metalice,
diferite culori
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 5 cm, colţuri metalice,
diferite culori
Blocnotes A5, cu spirală, 60 file
Container de arhivare pentru bibliorafturi
530*340*310 mm (să asigure depozitarea a 6
bibliorafturi de 80 mm)
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Observaţiile
ofertantului

OFERTAT

7

11
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25
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28
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30
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33
34
35

Dosar plastic A4, cu şină şi găuri
Folie protecţie documente, A4, polipropilenă, 100
buc/top
Plic cu burduf siliconic 250*353*20 mm
Plic C4, gramaj minim 80 gr/mp
Plic C5, gramaj minim 80 gr/mp
Perforator, minim 25 coli, diferite culori
Capsator, 30 coli, capse 24/6
Capse 24/6, 1000 buc/cutie
Decapsator pentru capse 24/6
Ace cu gămălie
Pioneze colorate 30 buc/cutie
Agrafe metal 50 mm, 100 buc/cutie
Agrafe metal 33 mm, 100 buc/cutie
Marker pentru flipchart, diferite culori (negru, roşu,
albastru), vârf rotund sau teşit de 3 – 5,5 mm, capac
şi corp din plastic
Marker pentru tablă magnetică, diferite culori, capac
şi corp din plastic, 4 buc/set
Marker pentru CD/DVD, 1,5 mm, negru, capac şi
corp din plastic
Textmarker, 4 culori diferite / set, fluorescente, vârf
retezat 5 mm
Burete magnetic pentru curăţare table, 17*7 cm
Suport tubular birou, cu 6 compartimente, diferite
culori
Bandă adezivă scotch 19 mm * 30 m
Dispenser bandă adezivă, pentru scotch 19mm * 30
m
Mapă multifuncţională A4, buzunare diverse
Mapă de plastic A4, cu elastic, 150 coli
Clipboard dublu, cu buzunar interior, culori diferite
Copertă plastic transparent, cristal, A4, 150 microni,
100 buc/top
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Inele plastic 12 mm, max 95 file, 100 buc/cutie
Creion corector, vârf rotund de 2,5 mm
Fluid corector, pe baza de apă, 20 ml
Spray pentru curăţare monitor, 250 ml
Pix cu mină de culoare albastră
Creion mecanic 0,5 mm
Mine creion 0,5 mm
Radiere pentru cerneală şi creion
Lipici solid, 40 g
Foarfecă birou, 21 cm
Cutter mare, 18 mm * 100 mm, şină metalică
Stick 8 Gb (memorie flash)
Calculator mic de birou, ecran înclinat, memorie
1+GT
DVD - RW, 4.7 GB, 50 buc/set
CD – RV, 700 MB, 50 buc/set
Carcasă CD slim
Panou de plută fină presată, 90 x 120 cm, ramă din
MDF sau lemn stejar, chit de montare inclus
Distrugător de documente, capacitate de tăiere
minim 10 coli A4 (80 gr/mp)
Maşină de perforat şi îndosariat documente cu inele
din plastic, capacitatea de perforare: minim 25 coli
(80 gr/mp), capacitatea de îndosariere: minim 500
coli
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Formular nr. 4
Propunerea financiară
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către:

Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă”

Domnilor,
1. Examinând documentaţia pentru ofertanţi, subsemnatul, _____________________,
reprezentant al ofertantului _________________________ (denumirea/numele ofertantului), mă ofer ca,
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizez
produsele de papetărie şi accesoriile de birou prezentate în documentaţia pentru ofertanţi pentru
suma de ______________________ lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând
____________________ euro (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în
valoare de _______________________ lei (suma în litere şi în cifre).
2. În anexa vă prezentăm un Centralizator de preţuri care conţine defalcarea preţului total al
ofertei pe fiecare tip de calculator.
3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
produsele de papetărie şi acesoriile de birou şi cartuşele tone în 6 luni de la data semnării contractului.
Produsele le vom livra în tranşe, în baza comenzilor primite de la achizitor.
4. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile de la
ofertare, respectiv până la data de _____________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
7. Actele de procedură vor fi comunicate către ofertant de către Achizitor la adresa
_________________________ (se completeaza cu adresa ofertantului pentru comunicare).
Data: _______________
_____________________________ (numele reprezentantului ofertantului), în calitate de
_____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________
__________________________ (denumirea ofertantului)
_________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 5
Centralizator de preţuri
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt.

Descriere produs

U.M.

Cantitate

Preţ unitar
(fără TVA)
- în lei -

Preţ total
(fără TVA)
- în lei -

4

5
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1

2

3

1

Hârtie A4 pentru copiator şi imprimantă, 80 gr/mp, 500
coli/top
Hârtie colorată A4 (separator documente), 160 gr/mp, 250
coli/top, diverse culori
Hârtie pentru flipchart, 70*100 cm, 50 coli/top
Separator (intercalator) 240*105 mm, 190g/mp, diferite
culori, 100 buc/set, cu perforaţii standard pentru
îndosariere.
Notiţe autoadezive 76*76 mm, diferite culori, 100 file /set,
culori intense
Etichete autocolante pretăiate pe coală A4, 70 gr/mp,
dimensiune etichetă 105*148,5 mm, 4 etichete per coală
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 8 cm, colţuri metalice,
diferite culori
Biblioraft cu şină plastifiat A4, 5 cm, colţuri metalice,
diferite culori
Blocnotes A5, cu spirală, 60 file
Container de arhivare pentru bibliorafturi 530*340*310
mm (să asigure depozitarea a 6 bibliorafturi de 80 mm)
Dosar plastic A4, cu şină şi găuri
Folie protecţie documente, A4, polipropilenă, 100 buc/top
Plic cu burduf siliconic 250*353*20 mm
Plic C4, gramaj minim 80 gr/mp
Plic C5, gramaj minim 80 gr/mp
Perforator, minim 25 coli, diferite culori
Capsator, 30 coli, capse 24/6
Capse 24/6, 1000 buc/cutie
Decapsator pentru capse 24/6
Ace cu gămălie
Pioneze colorate 30 buc/cutie
Agrafe metal 50 mm, 100 buc/cutie
Agrafe metal 33 mm, 100 buc/cutie
Marker pentru flipchart, diferite culori (negru, roşu,
albastru), vârf rotund sau teşit de 3 – 5,5 mm, capac şi
corp din plastic
Marker pentru tablă magnetică, diferite culori, capac şi
corp din plastic, 4 buc/set
Marker pentru CD/DVD, 1,5 mm, negru, capac şi corp din
plastic
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Textmarker, 4 culori diferite / set, fluorescente, vârf
retezat 5 mm
Burete magnetic pentru curăţare table, 17*7 cm
Suport tubular birou, cu 6 compartimente, diferite culori
Bandă adezivă scotch 19 mm * 30 m
Dispenser bandă adezivă, pentru scotch 19mm * 30 m
Mapă multifuncţională A4, buzunare diverse
Mapă de plastic A4, cu elastic, 150 coli
Clipboard dublu, cu buzunar interior, culori diferite
Copertă plastic transparent, cristal, A4, 150 microni, 100
buc/top
Inele plastic 12 mm, max 95 file, 100 buc/cutie
Creion corector, vârf rotund de 2,5 mm
Fluid corector, pe baza de apă, 20 ml
Spray pentru curăţare monitor, 250 ml
Pix cu mină de culoare albastră
Creion mecanic 0,5 mm
Mine creion 0,5 mm
Radiere pentru cerneală şi creion
Lipici solid, 40 g
Foarfecă birou, 21 cm
Cutter mare, 18 mm * 100 mm, şină metalică
Stick 8 Gb (memorie flash)
Calculator mic de birou, ecran înclinat, memorie 1+GT
DVD - RW, 4.7 GB, 50 buc/set
CD – RV, 700 MB, 50 buc/set
Carcasă CD slim
Panou de plută fină presată, 90 x 120 cm, ramă din MDF
sau lemn stejar, chit de montare inclus
Distrugător de documente, capacitate de tăiere minim 10
coli A4 (80 gr/mp)
Maşină de perforat şi îndosariat documente cu inele din
plastic, capacitatea de perforare: minim 25 coli (80 gr/mp),
capacitatea de îndosariere: minim 500 coli

set

16

buc
buc
rolă
buc
buc
buc
buc
top

2
8
20
8
8
120
8
6

cutie
buc
buc
buc
buc
buc
set
buc
buc
buc
buc
buc
buc
set
set
buc
buc

3
16
16
8
130
8
8
8
16
8
8
8
8
4
4
400
1

buc

1

buc

1

VALOARE (fără TVA), în lei
Obs. În Centralizatorul de costuri vor fi înscrise orice alte elemente de natură financiară sau comercială
care sunt necesare pentru evaluarea ofertei.
Data: ___________________
_____________________________ (numele reprezentantului ofertantului), în calitate de
_____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________
__________________________ (denumirea ofertantului)
__________________
(semnătura autorizată şi ştampila)

Formular nr. 6
Scrisoare de înaintare

OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul Ofertantului
nr. _______ / __________

Înregistrat la sediul Achizitorului
nr. _______ / __________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către:

Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă”

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de furnizare produse de papetărie şi accesorii de birou, subsemnatul,
_________________, reprezentant al ofertantului ___________________________________
(denumirea/numele ofertantului), vă transmit alăturat coletul, sigilat şi marcat în mod vizibil,
conținând un original din:
1) documente de calificare;
2) propunere tehnică;
3) propunere financiară.
Data completării: _____________

Ofertant,
_______________
(semnătura autorizată şi ştampila)

Formularul nr. 7
Împuternicire scrisă
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE
Subscrisa, _________________________________ cu sediul în ________________________,
înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ___________, CUI __________________ , atribut fiscal
______________ , reprezentată legal prin _______________________________, în calitate de
_________________________________, împuternicim prin prezenta pe _________________
______________, domiciliat în _________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria
_____, nr. ___________, CNP _________________________, eliberat de ___________________ la
data de _____________, având funcţia de _______________________, să ne reprezinte, pe noi şi în
numele nostru, la procedura _________________, organizată de Sindicatul Liber Independent
Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceaba în scopul atribuirii contractului de furnizare
produse de papetărie şi accesorii de birou.
În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea dreptul:
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legatură cu participarea la
prezenta procedură.
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să depună în numele subscrisei contestaţie cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin
de identitate, carte de identitate, paşaport).
Data, Localitate

Denumirea mandantului
S.C. _________________________
reprezentata legal prin
___________________________
(Nume, prenume)
___________________________
(Funcţie)
___________________________
(semnătura autorizată şi ştampila)

