Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/64051
Titlul proiectului: “Învaţă Automatica”
Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

ANUNT
Data : 14.01.2013
ARIES Filiala Oltenia, in cadrul Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013 Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de
intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, este partener in proiectul; “Învaţă Automatica”,
contract de finantare, POSDRU/90/2.1/S/64051, avand coordinator Universitatea Tehnica din ClujNapoca.
Pentru buna desfasurare a activitatilor de implementare si pentru a realiza scopul acestui proiect
se impune achizitia consumabile de birou, in cadrul proiectului mentionat mai sus.
ARIES Filiala Oltenia va invita sa ne transmiteti oferta dumneavoastra pentru urmatoarele
consumabile birou :
1. Toner Canon cartridge EP-701Cyan 4K LBP 5200
1 buc
2. Toner Canon cartridge EP-701Magenta 4K LBP 5200
1 buc
3. Toner Canon cartridge EP-701Y ellow4K LBP 5200
1 buc
4. Toner Canon cartridge EP-701Black 4K LBP 5200
2 buc
5. Hartie copiator A4 80gr/mp,top 500 coli
20 top
6. Biblioraft A4 PP 8 cm
15 buc
7. Dosar din plastic, cu sina si perforatii, A4, diverse culori
50 buc
Achizitia directa se realizează în conformitate cu procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privați de
proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergență” (Ordin nr. 1050 din 29 octombrie
2012).
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului şi stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Adresa achizitorului: Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software -Filiala Oltenia, Str.
Stefan cel Mare nr. 12, Craiova, tel: 0251. 418882, fax: 0251. 412290, adresa internet :
http://www.aries-oltenia.ro/
Pentru informaţii suplimentare legate de contractul de achiziţie vă invităm să ne contactaţi la tel:
0251.418882, fax:0251.412290, sau email: camelia.cojocaru@ipacv.ro.
Oferta va fi depusa până la data de 18.01.2013 ora 15:00, direct la sediul ARIES – Filiala Oltenia, str.
Stefan cel Mare nr.12, Craiova, prin fax la nr.0251-412290 sau pe adresa de email:
camelia.cojocaru@ipacv.ro.

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZITIA
Consumabile de birou

Achizitor1:

Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software
Filiala Oltenia

Titlul proiectului POSDRU : Învaţă Automatica
Nr. contractului de
finanţare:
Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

1.

POSDRU/90/2.1/S/64051
Partener al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software Filiala Oltenia
Adresă: str Stefan cel nr .12 cod poştal:200130 Localitate: Craiova Ţara: Romania
Persoană de contact: Camelia Cojocaru

Telefon:0251 -418882

E-mail: camelia.cojocaru@ipacv.ro

Fax: 0251 -412290

Adresă de Internet: www.aries.ro
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 18.01.2013 ora 15:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
Str. Stefan cel Mare nr.12 cod poştal: 200130, Localitate:Craiova Ţara: Romania
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.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: Contract achizitie: Consumabile de birou

2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate
Consumabilele birou vor fi achizitionate in cadrul proiectului finantat prin contractul
POSDRU/90/2.1/S/6405.
Toner Canon EP-701 Cyan LBP5200 – 1 buc; Toner Canon EP-701 Magenta LBP5200 - 1 buc; Toner
Canon EP-701 Yellow LBP5200 – 1 buc; Toner Canon EP-701 Black LBP5200 – 2buc; Hartie copiator A4
80gr/mp import,top 500 coli – 20 topuri, Biblioraft A4 – 15 buc; Dosar din plastic A4 – 50 buc

Garantiile produselor vor fi cele acordate de producator. Specificatiile de natura tehnica sunt
prezentate la pct.5.

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
(c) Servicii
Cumpărare
Execuţie
Categoria serviciului2:
Leasing
Proiectare şi execuţie
Inchiriere
Realizare prin orice mijloace
2A
Cumpărare în rate
corespunzătoare cerinţelor
2B
specificate de achizitor
Principala locaţie a lucrării:
Principalul loc de livrare:
Principalul loc de prestare:
.
Str. Stefan cel Mare nr.12, cod
.
poştal: 200130, Craiova, jud Dolj .............................................
2.1.4. Durata contractului de achiziţie
Pana la 30.04.2013 de la data semnării contractului de ambele părţi.
3. INFORMAŢII DETALIATE Şl COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut

x

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a
ofertei
4.2. Moneda in care este
exprimat pretul contractului
4.3. Perioada minima de
valabilitate a ofertei
4.4. Modul de prezentare a
ofertei (tehnic si financiar)

Limba romana
Lei
90 de zile
Adresa la care se primesc ofertele:
Craiova, str. Stefan cel Mare, nr.12, jud. Dolj, cod postal
200130 sau pe email: camellia.cojocaru@ipacv.ro
Data limita pentru depunerea ofertelor
Oferta trebuie depusa intr-un singur exemplar, pana la data de
18.01.2013 ora 15.00,
Orice oferta depusa dupa data si ora limita pentru depunerea
ofertelor nu va fi evaluata de achizitor.
Continutul ofertei
Oferta va contine:
 Propunere financiara, exprimata in lei exclusiv TVA

terioare



4.5. Posibilitatea retragerii
sau modificarii ofertei

4.6. Informaţii
referitoare la termenele
pentru livrarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ execuţia
lucrărilor
4.7 Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de
atribuire a contractului de
achiziţie şi de soluţionare a
contestatiei
4.8 Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv condiţiile
de actualizare/ modificare a
preţului contractului de
achiziţie

Propunerea tehnica, va cuprinde descrierea
produselor ofertate, precum si toate informatiile
semnificative, in vederea verificarii corespondentei
propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute
la pct. 5 de mai jos.
In calculul pretului final va fi luat in considerare (inclus) pretul
produselor si pretul transportului acestora pana la destinatia
finala.
Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau a-si
retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor si numai printr-o solicitare scrisa in acest
sens.
In cazul in care operatorul economic doreste sa opereze
modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a
asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de
catre Achizitor pana la data limita pentru depunerea ofertelor.
Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau a-si
modifica oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea
ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura
pentru atribuirea contractului de servicii.
Orice oferta depusa la o alta adresa decat cea indicata mai
sus sau depusa dupa data si ora limita specificate sunt
declarate intarziate si prin urmare sunt respinse. Nu se
accepta oferte alternative.
Termenul pentru livrarea produselor este de 5 zile de la
semnarea contractului.

Contestatii se vor depune, in scris, la sediul Asociatia Romana
pentru Industrie Electronica si Software -Filiala Oltenia, str.
Stefan cel Mare, nr.12, jud. Dolj, cod postal 200130, Tara:
Romania, Telefon/Fax: 0251. 418882; 0251.412290.
Preturile oferite nu vor putea fi modificate pe perioada derularii
contractului.

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)

Nr. COD CPV

Denumire produs

Caracteristici tehnice

crt.

Unitate

Cantitate

de masura

1

30125110-5

Cartus toner EP-701C Cyan
Toner Canon cartridge EPpentru LBP-5200-MF8180C
701Cyan 4K LBP5200 (4000 pgs, 5%) capacitate mare

buc

2

30125110-5

Toner Canon cartridge
EP-701Magenta 4K
LBP 5200

buc

Cartus toner EP-701M Magenta
pentru LBP-5200-MF8180C
(4000 pgs, 5%) capacitate mare

1

1

3

30125110-5

4

30125110-5

5

30197643-5

6

30197210-1

7

22852000-7

Toner Canon cartridge
EP-701Yellow4K
LBP 5200

Cartus toner EP-701Y Yellow
pentru LBP-5200-MF8180C
(4000 pgs, 5%) capacitate mare

Toner Canon cartridge
EP-701Black4K LBP
5200
Hartie copiator A4
500c/t 80gr/mp

Cartus Toner Negru EP-701B
LBP-5200-MF8180C (5000 pgs,
5%)
Hartie copiator A4 80gr/mp
• hartie alba de copiator
• culoare: alba
• gramaj: 80 g/mp
• dimensiune: 210x297 mm
• compatibilitate: toate tipurile de
imprimante laser/inkjet şi
copiatoare uzuale
• mod de ambalare: top (500
coli)
Biblioraft A4 PP 8 cm
• biblioraft A4 plastifiat PP
confectionat din carton color
rigid
• plastifiat cu folie din
polipropilena (PP) atat la interior
cat si la exterior
• mecanism metalic nichelat
pentru prinderea documentelor
• latime 8 cm
Material: BOPP minim 50
microni
Format: A4
Capacitate: 170 coli (80 g/mp)
Culoare: diferite culori
Alte detalii:
2: eticheta pe margine
3: perforatii pt. indosariere

Biblioraft A4

Dosar din plastic, cu
sina si perforatii, A4,
diverse culori

buc

buc
top

buc

buc

1

2
20

15

50

Asteptam oferta dumneavoastra la adresa ARIES Filiala Oltenia, Str. Stefan cel Mare nr.
12, Craiova sau la numar fax: 0251.412290. direct la sediul ARIES – Filiala Oltenia, prin fax la
nr.0251-412290 sau pe adresa de email: camelia.cojocaru@ipacv.ro.

Cu stima,
Manager partener P6 - ARIES Oltenia
Bratu Silviu

CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. .......... / ..........................

Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software Filiala Oltenia - ARIES Filiala Oltenia cu sediul
in Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 , judetul Dolj, tel 0251 418882 / fax 0251 412290, cu nr. de
inmatriculare HJ 76/PJ/A/2004, cod de inregistrare fiscala: 16834355, cont bancar
RO70BTRL01701205W55856XX. deschis la BANCA TRANSILVANIA, reprezentata prin Presedinte
Vladut Gabriel Catalin in calitate in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, şi
..............................................., adresa/sediul.........................................................,
telefon/fax ......................................, numărul de înmatriculare ................................................., codul fiscal
................., cont (trezorerie, bancă).................................... ..................................................,
reprezentat prin.......................... ..............................................................................., având
funcţia ............................................................, în calitate de FURNIZOR,
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 - Obiectul prezentului contract constă în achiziţionarea de “Consumabile de birou”
necesare pentru
implementarea proiectului „Invaţă Automatica”, contract de finantare
POSDRU/90/2.1/S/64051. Proiectul este finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.
II. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art.2 – ACHIZITORUL va achiziţiona de la FURNIZOR produsele ce fac obiectul prezentului
contract, conform anexei 1 la prezentul contract.
Valoarea cumulată a produselor achiziţionate pe baza comenzilor va fi în limită maximă de
______________ (fără TVA).
Plata se va efectua în maxim 30(treizeci) zile de la livrarea produselor, în contul bancar al
Furnizorului.
III. TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI
Art.3 – Prezentul contract este valabil de la data semnării până la data de 30.07.2013.

IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art.4 Executarea contractului începe odată cu semnarea lui de către ambele părţi.
V. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art. 5 Documentele contractului sunt:
 Documentatia pentru ofertanti
 Propunerea tehnica
 Propunerea financiara

VI. TERMEN DE LIVRARE A PRODUSELOR
FURNIZORUL are obligatia de a livra produsele solicitate prin comanda de catre ACHIZITOR in
termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art.6 – Drepturile şi obligaţiile FURNIZORULUI:
a). Are obligaţia de a supraveghea livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract, în
baza comenzilor ferme ale ACHIZITORULUI, în termenul şi în condiţiile stabilite de comun acord;
b). Are dreptul de a cere plata serviciilor efectuate, la termenul stabilit în prezentul contract.
Art.7 – Drepturile şi obligaţiile ACHIZITORULUI:
a). Are obligaţia de a plăti la termenele stabilite contravaloarea produselor livrate de FURNIZOR;
b). Are dreptul de solicita orice alte informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
VIII . PENALITĂŢI
Art.8 – Pentru plata cu întârziere a facturilor, ACHIZITORUL datorează FURNIZORULUI
penalităţi de 0,1% din valoarea neachitată, pe zi întârziată, conf. Art.4 lit.b).
Art.9 – Pentru nedispunerea livrarilor FURNIZORUL datorează ACHIZITORULUI penalităţi de
0,1% din valoarea comenzii, pe zi întârziată.
IX. FORŢA MAJORĂ
Art.10 – Se consideră forţă majoră orice situaţie sau eveniment imprevizibil şi independent de
voinţa părţilor contractante, care împiedică parţial sau total îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
În caz de forţă majoră, îndeplinirea obligaţiilor contractuale se amână cu durata de persistenţă a
situaţiei sau evenimentului considerat ca atare.
Dacă forţa majoră continuă mai mult de 2 (două) luni, partea afectată poate solicita rezilierea
contractului.
Începutul şi sfârşitul cazului/cazurilor de forţă majoră se aduce la cunoştinţa celeilalte părţi prin
scrisoare recomandată, într-un interval de 10 zile, cu atestarea organelor competente asupra
autenticităţii cazului de forţă majoră.
Partea contractantă care nu îndeplineşte condiţiile stipulate în paragraful precedent preia asupra sa
răspunderea irevocabilă ce rezultă din riscurile şi urmările cazului respectiv de forţă majoră.
X. C L AU Z E D E JU RI S DI CŢ IE
Art.11 - Eventualele litigii apărute între părţile contractante se vor soluţiona pe cale amiabilă sau,
dacă este cazul, de către judecătoria competentă.
XI . CL AU Z E S P EC I AL E
Art.12 – Orice modificare la prezentul contract se poate face numai prin acte adiţionale.
Încheiat astăzi ............................., în 2 (două) exemplare, ambele cu titlu de original, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.
FURNIZOR,
...

ACHIZITOR,
ARIES Filiala Oltenia

Director General,

Presedinte,

...

Dr.ing. Gabriel VLADUT
Responsabil financiar,
Ec.Baciu Marilena

