Axa prioritară nr. 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC
Titlul proiectului: “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/82169
Beneficiar: CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI
Partener 1: Grup Scolar Industrial „Ion Mincu” Vaslui

Nr. 000069/82169 din 07.09.2011

Anunt achizitie materiale consumabile
1. Informatii despre Autoritatea Contractanta
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui cu sediul in Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui,
judetul Vaslui, cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151, email ccivs@ccivs.ro, in
calitate de beneficiar, implementeaza proiectul “Construim casa ta – Formare profesionala continua
in domeniul constructiilor” finanţat în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2.3 Acces si participare
la FPC, Axa prioritară 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, Cererea de
propuneri de proiecte nr. 108, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001.
2. Informatii despre proiect
Proiectul “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor” este
finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013,
Domeniului Major de Intervenţie 2.3 Acces si participare la FPC, Axa prioritară 2 Corelarea invatarii
pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
Proiectul “Construim casa ta – Formare profesionala continua in domeniul constructiilor” este
implementat de către Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, în parteneriat cu Grupul
Scolar Industrial „Ion Mincu” Vaslui.
3. Obiectului contractului
În scopul realizării activităţilor prevăzute în cadrul proiectului “Construim casa ta – Formare
profesionala continua in domeniul constructiilor”, respectiv pentru derularea activitatilor echipei de
proiect este necesară achiziţia de materiale consumabile avand cod CPV 30199000-0 Articole de
papetărie şi alte articole din hârtie, conform caietului de sarcini (anexa nr. 1).

4. Tip contract: Furnizare
5. Valoarea estimata a contractului: 7.028,00 lei fara TVA
6. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: Achiziţie directă
7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: Preţul cel mai scăzut
8. Modul de transmitere al ofertei
In vederea transmiterii ofertei, operatorii economici interesati trebuie sa transmita formularul de
oferta conform modelului din anexa nr. 2.
9. Adresa unde se primesc ofertele
Operatorii economici interesaţi pot transmite oferta lor conform instructiunilor din documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei la adresa: Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, judetul Vaslui, cod
postal 730124, persoana de contact: Constantin Eugen Andrei, Manager de proiect.
10. Termenul limită de depunere a ofertelor
Ofertele trebuie sa fie primite de Autoritatea Contractanta la urmatoarea adresa:
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui cu sediul in Str. N. Iorga, nr. 82 bis, Vaslui, judetul
Vaslui, cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151; 0235319011, email ccivs@ccivs.ro
si nu mai tarziu de: 20.09.2011, ora 10.00 A.M.
Orice Oferta pe care Autoritatea Contractanta a primit-o după termenul limită de depunere a
ofertelor nu va fi luata in considerare. Autoritatea Contractanta nu va fi ţinuta răspunzătoare pentru
transmiterea cu întârziere a ofertelor.
11. Mod de prezentare al ofertei
Ofertantul va pregăti pe suport hartie un original al documentelor care formează oferta, redactate în
limba romana pe care le va include intr-un plic marcat corespunzator: “Oferta pentru achizitia de
materiale consumabile. A nu se deschide pana la data de 20.09.2011, ora 12”.

12. Deschiderea ofertelor
Autoritatea Contractanta deschide ofertele primite la Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Vaslui cu sediul in Str. N. Iorga, nr. 82 bis, cod postal 730124, telefon 0235361040, fax 0235314151;
0235319011
Oras: Vaslui, judetul Vaslui
Data: 20.09.2011,
Ora: 12.00 A.M.
Evaluarea ofertelor respectiv, transmiterea comunicarii privind acceptarea ofertei castigatoare sunt
estimate a se realiza in data de 21.09.2011.
APROBAT,
Presedinte,
Ionel Constantin
Data
14.09.2011

Anexa nr. 1
Caiet de sarcini

Caietul de sarcini stipulează lista produselor ce urmează a fi achiziţionate si caracteristicilor acestora.
Nr
Articol
crt
1 Hartie A4
2 Cartus
imprimanta
Cartus
imprimanta
3 Tonner copiator
Tonner copiator
4 Biblioraft
5 Dosare plastic
Dosare carton
6 Agrafe
7 Pixuri
8 Capsator
9 Perforator
10
Marker
11 Plicuri A5
Plicuri A4
Plicuri A6
12 DVD RW
13 CD RW

Descriere
80 g/mp, 500 coli/set, 5 set/cutie
Culoare negru, model de imprimanta Canon KD320
Culoarea albastru si rosu, model de imprimanta HP
CM2320nf
Culoare negru, model copiator Canon IR 1022A
Culoare negru, model copiator Konica Minolta Bizhub 211
80 mm, diferite culori
Format A4
Format A4
33 mm, 100 buc/cutie
Culoare albastra
Pentru capse de 24/6
Capacitate perforare 40 foi, distanta intre gauri 80mm
Permanent, diverse culori (4 buc negru, 2 buc. Verde, 4
bucati albastru, 2 bucati rosu)
Culoare alba
10 bucati cu burduf si 10 bucati simple
Culoare alba
Cu carcasa
Cu carcasa

Cantitate

UM

8

Cutie
Bucata

2
2
2
2
25
40
10
5
50
2
2
12
20
20
10
25
25

Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Cutie
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata
Bucata

Prezentarea preţului pentru fiecare poziţie în parte precum şi valoarea totală a ofertei, în lei, fără
TVA este obligatorie.
Ofertele care nu vor conţine toate preţurile unitare, pentru toate poziţiile din tabelul de mai sus, nu
vor fi luate în considerare.
Toate produsele ce urmează a fi achiziţionate vor fi noi, nu se acceptă produse consumabilele
(pentru imprimanta şi multifuncţional) reîncărcate, remanufacturate. Fiecare cartuş trebuie prevăzut
cu bandă protectoare pentru alimentare, să fie însoţit de instrucţiuni de utilizare în limba română şi
de eticheta privind codul produsului (codul produsului va fi inscripţionat în întregime pe ambalaj din
procesul de fabricaţie şi nu este aplicat ulterior cu eticheta autoadezivă sau prin ştampilare). Cartuşul
va fi livrat în punga de protecţie din plastic, sigilată şi ulterior în cutie de carton cu aspect comercial

ce are inscripţionat numele firmei producătoare, codul cartuşului, ţara de origine, descrierea
produsului. Termenul de valabilitate pentru toate tipurile de consumabile va fi de minimum 12 luni.
Produsele vor fi livrate la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui in Str. N. Iorga, nr.
82 bis, cod postal 730124, in termen de 5 zile de la data comunicarii ofertei castigatoare.
Produsele se vor receptiona pe baza de proces verbal de receptie calitativa si cantitativa.
Plata produselor se va realiza in baza facturii fiscale in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii
acesteia.
Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 20 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

OPERATORUL ECONOMIC
________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante si adresa completă)
Examinând cerinţele de consumabile, articole de birotică şi papetărie prevăzute în anexa nr 1,
subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_______________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si specificaţiile cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm
___________________________________ la un tarif de
(denumirea tipului de produse)
______________________
(moneda ofertei) (suma in litere si in cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______________.
(suma in litere si in cifre)
Sumele sunt detaliate după cum urmează:
Nr
crt

Articol

Descriere

Cantitate

1

Hartie A4

80 g/mp, 500 coli/set, 5 set/cutie

2

Cartus

Culoare negru, model de imprimanta

imprimanta

Canon KD320

Cartus

Culoarea albastru si rosu, model de

imprimanta

imprimanta HP CM2320NF

Tonner

Culoare

copiator

Canon IR 1022A

Tonner

Culoare

copiator

Konica Minolta Bizhub 211

2

4

Biblioraft

80 mm, diferite culori

25

Bucata

5

Dosare plastic

Format A4

40

Bucata

3

negru,
negru,

8

UM
Cutie
Bucata

2

model

Bucata
2

copiator

Bucata
2

model

copiator

Bucata

Pret

Valoarea

unitar

totala

Dosare carton

Format A4

10

6

Agrafe

33 mm, 100 buc/cutie

5

Cutie

7

Pixuri

Culoare albastra

50

Bucata

8

Capsator

Pentru capse de 24/6

2

Bucata

9

Capacitate perforare 40 foi, distanta
Perforator

10

intre gauri 80mm
Permanent,

Bucata
2
Bucata

diverse culori (4 buc

negru, 2 buc. Verde, 4 bucati
11

Marker

albastru, 2 bucati rosu)

12

Plicuri A5

Culoare alba

20

10 bucati cu burduf si 10 bucati

Bucata
Bucata

Plicuri A4

simple

20

Plicuri A6

Culoare alba

10

Bucata

12

DVD RW

Cu carcasa

25

Bucata

13

CD RW

Cu carcasa

25

Bucata

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să furnizăm produsele
(consumabile, articole de birotică şi papetărie) în termen de max.5 zile lucrătoare.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
Până la încheierea si semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru si în
numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
(semnatura)

