Investeste in oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 5: “Promovarea masurilor active de ocupare”
Domeniul major de interventie 5.2: “Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a
zonelor in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de
munca”
Titlul proiectului: “RO4 RURALBIZ – Initiative pentru o dezvoltare rurabila”
Ref. Proiect: POSDRU/83/5.2/S/47717
Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Valcea

ANUNT DE PARTICIPARE
Data: 08.08.2011
ARIES Oltenia, in cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”,
Domeniul major de intervenţie 5.2: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor
rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă” este
partener in cadrul proiectului „RO4 RURALBIZ – Iniţiative pentru o dezvoltare rurală
durabilă”, coordonat de Camera de Comert si Industrie Valcea. In cadrul proiectului este
prevazuta achizitionarea de materiale consumabile, birotică şi papetărie.
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze materiale consumabile cu
urmatoarele specificatii tehnice, conform tabelului alaturat:
Nr.
Crt.
1.

Denumire
produs
Hartie xerox
A4 80g

2.
3.
4.

5.
6.

Dosar plastic
sina cu gauri
Mapa pentru
documente
Bibliorafturi

Specificatii tehnice
80g/mp, grad ridicat de
alb, opacitate ….; pentru
activitati obisnuite de
birou;
Dosar PP cu gauri de
incopiat; prima coperta
transparenta; A, N, R,V,G
Mapa A4,polipropilena,cu
elastic, extinderea latimii
pana la 25mm;A,N,R
Biblioraft din
polipropilena, 70cm,
format A4 dotat cu
eticheta reversibila care
permite scrierea unui
continut bogat de
informatii

Agrafe
CD-uri

Agrafe 28mm,100/cutie
Cd-uri inscriptibile , bulk,

UM

Cantitate

Cod CPV

TOP

215

30197643-5 Hârtie pentru
fotocopiatoare

BUC

315

BUC

200

30197000-6 Articole
mărunte de birou

BUC

100

30197210-1 Bibliorafturi

BUC

20

SET

4

30197000-6 Articole
mărunte de birou

30197220-4 Agrafe de
birou
30234300-1 Compact-

7.

8.
9.

normale
Pixuri

Blocnotes A5
cu spirala
Plic CD

50 buc/set
Pix plastic ,corp
solid,clema, buton, inel
din metal; mina
interschimbabila
Blocnotes cu spirala, 50
file
Plic CD autoadeziv, cu
fereastra

discuri (CD-uri)
BUC

200

30192121-5 Pixuri

BUC

200

30197000-6 Articole
mărunte de birou

BUC

200

30199230-1 Plicuri

Procedura aplicata de achizitie este cumpărare directa – conform OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia pentru achizitia de “Consumabile, birotica si
papetarie”
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: ARIES OLTENIA
Adresă: Craiova, str. Stefan cel Mare, nr.12, Craiova
Adresa poştală: Craiova, str. Stefan cel Mare nr. 12
Localitate: CRAIOVA
Cod poştal:
Ţara: România
200130
Persoana de contact:Evisi Berbec
Tel: 0040 251 418.882
E-mail: office@ipacv.ro,
fax: 0040 251 418.882
evisi.berbec@aries-oltenia.ro
Adresa/ele de internet: www.aries-oltenia.ro
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ apărare
□ agenţii naţionale
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ autorităţi locale
□ mediu
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ economico-financiare
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ sanatate
● altele
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
● altele (specificaţi) ONG
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractanta: NU

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
■ la adresa mai sus menţionată
□ altele:
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări
Data: 21.08.2011
Ora limită : 16.00
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:21.08.2011
Ora limita: 17.00
Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie:
Denumire: Consiliul Naţional de soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3,
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţara:
România
E-mail:office@cnsc.ro
Telefon/fax (+4) 021 310.46.41; (+4) 021 310.46.42
Adresă internet:
I.c.Sursa de finanţare :
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
După caz, proiect/program
2007-2013, Axa 5: ”Promovarea măsurilor active de ocupare”,
finanţat din fonduri comunitare:
Domeniul major de intervenţie: 5.2: „Promovarea sustenabilităţii
DA
pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea
resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”,
Proiect: „RO4 RURALBIZ – Iniţiative pentru o dezvoltare
rurală durabilă”
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
Achizitie materiale consumabile, birotica si papetarie
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări

□

Execuţie
□
Proiectare şi execuţie
□
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare
cerinţelor
specificate
de
autoritate
contractantă
□
Principala locaţie a lucrări

(b) Produse

x

Cumpărare
Leasing
Închiriere
Cumpărare în rate

x
□
□
□

(c) Servicii

Categoria serviciului 2A x
2B □
(se specifica din care categorie
de servicii apartine obiectul
contractului: fie din anexa 2A,
fie din anexa 2B.)
Principalul loc de prestare:
La
sediul
autoritatii
contractante
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: DA
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 6 luni
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru –
Nu este cazul

II.1.6) Divizare pe loturi
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

NU
NU

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi:materiale consumabile, papetarie si birotica

Oferta se va depune conform caietului de sarcini.
II. 3) Condiţii specifice contractului
II.3 Alte condiţii particulare referitoare la contract:
II.3.1. Contract rezervat
II.3.2. Altele
III: PROCEDURA
III.1) Procedura selectată
Licitaţie deschisă
Licitaţie restrânsă
Licitaţie restrânsă accelerată
Dialog competitiv

□
□
□
□

NU
NU

Negociere cu anunţ de participare
Negociere fără anunţ de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluţii
Atribuire directa

□
□
□
□
■

IV: CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
IV.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Solicitat
1. Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul
Registrul Comertului, o copie conforma cu originalul

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1) Limba de redactare a ofertei
V.2) Perioada de valabilitate a
ofertei
V.3) Costul documentatiei
V.4) Documente de inscriere la
procedura
V.5) Garanţie de participare
V.6) Modul de prezentare a
propunerii tehnice.
V.7) Modul de prezentare a
propunerii financiare

Limba română
6 luni
Nu e cazul
1. Documentele solicitate in CAP. IV, CRITERII DE
CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE.
Nesolicitat
1. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta în corelaţie
cu Caietul de sarcini.
1. Prezentarea propunerii financiare:
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei, si se va
mentine oferta de pret pe durata contractului.
2. Data pentru care se determină echivalenţa leu/EURO: la
curs BNR din ziua deschiderii ofertei.

V.8) Modul de prezentare a ofertei

1. Adresa la care se depune oferta:
Destinatar: Aries Oltenia
Adresa: Str.Stefan cel Mare nr.12, Craiova
Telefon : 0040 251 418.882
Fax:
0040 251 418.882
Persoana de contact:Evisi Berbec
2. Data limită pentru depunerea ofertei:
Data:22.08.2011, ora 16., la sediul autoritatii contractante
3. Modul de prezentare a ofertei
Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei care se
solicita, in original.
Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste
cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze
documentele.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
VI.1) Preţul cel mai scăzut: DA
VI.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic: NU
VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1. Ajustarea preţului contractului
NU
VII.2. Garantia de buna executie a NU
contractului

Cu respect,
Responsabil financiar,
Evisi Berbec

