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Documentatia pentru ofertanti pentru achizitia  
 

 

 FURNIZARE CONSUMABILE-multiplicari, birotica, papetarie 

 

 
 

Achizitor: ARIES FILIALA OLTENIA 

 

Titlu proiect POSDRU: 

„INTERNSHIP SUD-VEST OLTENIA” 

ID proiect POSDRU: POSDRU/109/2.1./G/81616 

Calitatea achizitorului în cadrul 

proiectului: 

Partener al CCMP EUROPROJECT. 

 

 

1. INFORMATII GENERALE  

1.1 Achizitor: 

Denumire: ARIES FILIALA OLTENIA 

Adresa: str Stefan cel nr .12 cod poştal:200130 Localitate: Craiova Ţara: Romania  

Persoană de contact: Cojocaru Camelia Telefon: 251. 412775 

E-mail: cojocaru.camelia.v@gmail.com Fax. 0251.418882 

Adresa de internet:www.aries-oltenia.ro 

 

1.2      a) Termenul limita de depunere a ofertelor: 26.11.2012, ora 13
00 

           b) Adresa unde se primesc ofertele: ARIES FILIALA OLTENIA, Stefan cel nr .12 cod 

poştal:200130 , judetul Dolj. 
      Tipul procedurii : Cercetare a pietei-studiu al pietei, în conformitate cu prevederile din Instrucţiunea Nr.   

26/E6946/A.Z./31.08.2010, privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectului finanţat 
prin POSDRU 2007-2013, Anexa 1. 

Orice oferta primită după termenul limita de depunere a ofertelor stabilita în documentatia pentru ofertanti 

sau la o alta adresa decât cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul 

achizitorului, nedeschise. 

 

 

mailto:cojocaru.camelia.v@gmail.com


 
POSDRU/109/2.1/G/81616 

       e-mai:l office@europroject.org.ro, www.europroject.org.ro 
 

 
În temeiul legii nr.677/2001, completarea  formularului reprezintă consimţământul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu 

preluarea datelor. 

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT 
Str. Mihai Eminescu, Nr. 35, Slatina, Olt; Tel./Fax: 0249 - 410 994; www.europroject.org.ro 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITI 

2.1 Descriere 

2.1.1 Denumirea contractului de achizitie: 

Titlu: FURNIZARE CONSUMABILE-multiplicari, birotica, papetarie, cod CPV 30192700-8, 30125100-2 

2.1.2 Descrierea produselor :  

Consumabile- multiplicari, birotica, papetarie ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului finantat prin    

contractul POSDRU/109/2.1/G/81616. 

Garantiile produselor vor fi cele acordate de producator. Natura produselor dorite in baza contractului de achizitie 

furnizare consumabile si cantitatea acestora sunt mentionate la punctul 5 din documentatia de atribuire a prezentului 

contract. 

2.1.3. Denumire contract  

Contract de furnizare,  locul livrarii sediul ARIES Filiala Oltenia din Craiova,  str.Stefan cel Mare nr.12, judetul Dolj 

(a) Lucrari                                               

 
(b) Produse                         x 

 

(c) Servicii                       

Executie                                                                                   

Proiectare si executie                              

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare 

cerintelor specificate de achizitor            

Cumparare                          x 
Leasing                                

Închiriere                             

Cumparare în rate                

Categoria serviciului 
12

 

 

2A                                      

2B                                      

Principala locatie a lucrarii: 

..........................................  

.......................................... 

Principalul loc de livrare 

ARIES Filiala Oltenia, Str. 

Stefan cel Mare nr.12,  cod 

poştal: 200130, Craiova, jud 

Dolj 

Principalul loc de prestare: 

…………………………. 

2.1.4.Durata contractului de achizitie 

pe toata perioada desfasurarii proiectului: de la data semnarii contractului -03.07.2013 

 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂSTIGATOARE 

Pretul cel mai scazut                                                                                                    x 

Oferta cea mai avantajoasă                                                                                           
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3. INFORMAŢII DETALIATE Şl COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut  

Cerintele impuse in prezenta documentatie (pct 5. DESCRIEREA OBIECTULUI 

CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE) sunt cerinte minime. 

- Oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta declarata corespunzatoare, a 
carei specificatii tehnice vor raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate in 
prezenta documentatie (pct 5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI 
(SPECIFICATII TEHNICE) si a carei propunere financiara contine pretul cel mai 
scazut. 

X 

 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic □ 
 

4 PREZENTAREA OFERTEI 

4.1 limba de redactare a ofertei  Limba romana  

4.2 Moneda în care este exprimat pretul contractului Lei  

4.3 Perioada minima de valabilitate a ofertei 30 de zile 

4.4 Modul de prezentare a ofertei  

 

Adresa la care se primesc ofertele: Craiova, str. Stefan 

cel Mare, nr.12, jud. Dolj, cod postal 200130 sau pe 

email: luicanflorina@yahoo.com.  

Data limita pentru depunerea ofertelor :Oferta trebuie 

depusa intr-un singur exemplar, pana la data de 

26.11.2011 ora 13.00. 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 

 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) 
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pretul produselor si pretul transportului acestora pana la 
destinatia finala. 
 

4.5 Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 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.
 

4.6 Informatii referitoare la termenele pentru 

predarea produselor 

-in cel mai scurt timp posibil de la data lansarii comenzii 

de catre achizitor dar nu mai tarziu de 15 zile. 

4.7 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului 

de atribuire a contractului de achizitie si de 

solutionare a contestatiei  

 

 

 Contestaţiile se vor depune la: 

- beneficiar contract ARIES Filiala Oltenia, Craiova, 

str.Stefan cel Mare nr.12, Craiova; in termen de 3 zile de 

la comunicarea rezultatului evaluarii ofertelor. 

In cazul in care operatorul economic nu este multumit de 

rezultatul solutionarii contestatiei poate sa se adreseze 

instantei de judecata competenta, conform legii.  

4.8 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv 

conditiile de actualizare/modificare a pretului 

contractului de achizitie 

 

- furnizare produselor se va face în termenul stabilit 

conform contractului încheiat; 

- pretul contractului de achizitie nu se 

actualizeaza/modifica pe perioada de  derulare a 

contractului. 
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5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE) 

 

 
Nr.
crt 

Cod CPV Denumire produs Caracteristici tehnice UM Cantitate 

1  
30192700-8 

Hartie Copiator Office A4 
80g/mp 500C/T 

80g/mp, ambalare:500 coli/top, 
culoare: alba, grad de alb minim 
95%, dimensiune: 210 x 297 mm. 
Compatibilitate: imprimare laser si 
inkjet, copiatoare. 

 
top 

 
25 

2 30192700-8 Biblioraft plastifiat 8cm 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 

buc 20 

3 30192700-8 Dosar pvc A4 cu sina 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 

buc 50 

4 30192700-8 Folie Protectie A4 Tip 'U' 
100/set 

Grosime: 38 mic. (grosimea 
standard) 
Format: A4 
Ambalare: 100 buc/set 
Alte detalii: 
1: realizate din polipropilena 
2: deschidere in partea de sus 
3: perforatii multiple pt. indosariere 

set 8 

5 30192700-8 Plic B4 90g Kraft Gumat Dimensiuni: 162 x 229mm 
Culoare: kraft (maro) 
Gramaj: 90 g/mp 
Mod de lipire: autoadeziv/siliconic 

buc 50 

6 30192700-8 Plic C4 80g Alb-gumat Dimensiuni: 162 x 229mm 

Culoare: alb  

Gramaj: 80 g/mp 

Mod de lipire: autoadeziv/siliconic 

buc 50 



 
POSDRU/109/2.1/G/81616 

       e-mai:l office@europroject.org.ro, www.europroject.org.ro 
 

 
În temeiul legii nr.677/2001, completarea  formularului reprezintă consimţământul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu 

preluarea datelor. 

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT 
Str. Mihai Eminescu, Nr. 35, Slatina, Olt; Tel./Fax: 0249 - 410 994; www.europroject.org.ro 

7 30192700-8 Separatoare Biblioraft A7 Separatoare A7 carton color 
pastelat de 190gr/mp de forma 
dreptunghiulara; pentru separarea 
documentelor in biblioraft; 
100buc/set 

set 5 

8 30192700-8 Alonje Indosariere Color 
150buc/set 

Alonje indosariere fabricate din 
material plastic rezistent; perforatii 
standard pentru indosariere in 
bibliorafturi si caiete mecanice; 
culori diferite. 
 

buc 5 

9 30192700-8 Notes adeziv 76*76 Notes index pentru ordonarea si 
clasificarea cartilor, rapoartelor si 
articolelor, 4 culori pe set, 
dimensiune: 50x20mm; 4x50 
insemne. 

buc 20 

10 30192700-8 DVD-R Traxdata 16X carcasa  
 

DVD +/-R 4,7 GB, cu carcasa slim 
buc 50 

11 30125100-2 Cartus Toner Black EP-701B 
5K Original Canon LBP 520 
 

Cartus Toner Negru EP-701B LBP-
5200-MF8180C (5000 pgs, 5%) 

buc 2 

12 

30125100-2 

Cartus Toner Magenta EP-

701C HC 4K Original Canon 

LBP 5200 

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

buc 2 

13 

30125100-2 

Cartus Toner Yellow EP-

701C HC 4K Original Canon 

LBP 5200 

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

buc 2 

14 

30125100-2 

Cartus Toner CYAN EP-701C 

HC 4K Original Canon LBP 

5200 

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

buc 2 

15  
30125100-2 

Unitate Cilindu  EP-701 Drum 

5K Original Canon LBP 5200 

Drum CANON UNITATE CILINDRU 

EP-701   LBP 5200 Drum Cartridge 

for LBP5200 / MF8180c (5000 pgs 

color/ 20000 monocolor) 

 
 
buc 

 
 

1 

16 30125100-2 Cartus Toner TN4100 7,5K 

Original  BROTHER HL 6050 

Cartus Toner Black , Brother HL 

6050, Cartus Original , TN4100 

7,5K (7500pgs) 

buc 2 
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17 30125100-2 Cartus Toner 013R00625 3K 

Original XEROX WC 3119 

Cartridge Toner Black cod: 

013R00625 3000 pag la 5% 

acoperire for Xerox WC3119 

buc 1 

 
 

 

 

 

 

 
Intocmit de,  Avizat de,  Se aproba, 

Camelia Cojocaru  Marilena Baciu  Gabriel Vladut 
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FORMULARE 
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Formular. Nr. 1 

OPERATORUL ECONOMIC 

___________________ 

(denumire / sediu ) 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către : Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software Filiala Oltenia – ARIES 

Filiala Oltenia,  Stefan Cel Mare 12, cod poştal 200130,, Localitate Craiova, Ţara: România 

Ca urmare a Anuntului de invitatie de participare din data de _________, privind aplicarea procedurii de 

achizitie tip procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei pentru atribuirea contractului “FURNIZARE 

CONSUMABILE-multiplicari, birotica, papetarie– noi _____________________________________ 

(denumirea/ numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele: 

Plicul/coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original: 

1. Oferta tehnica; 

2. Oferta financiara; 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 

Data completării ___________     

Cu stimă, 

                                                                                                                     Operator economic, 

                                                                            

                       _____________________                        

         (semnătura autorizată 

            şi ştampilă) 
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Formular nr.  2 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ 

Către : Asociatia Romana pentru Industrie Electronica si Software- Filiala Oltenia – ARIES 

Filiala Oltenia,  Stefan Cel Mare 12, cod poştal 200130,, Localitate Craiova, Ţara: România 

1. Examinând documentaţia pentru ofertanţi, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
..............................................(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam “CONSUMABILE-multiplicari, 
birotica, papetarie”– pentru suma de ............lei(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare 
de .........lei (suma în litere şi în cifre.)  

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam CONSUMABILE-
multiplicari, birotica, papetarie”, în graficul de timp solicitat de catre Asociatia Romana pentru Industrie 
Electronica si Software Filiala Oltenia - ARIES Filiala Oltenia 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va 
rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi orice ofertă primită. 

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

L.S. 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 



 
POSDRU/109/2.1/G/81616 

       e-mai:l office@europroject.org.ro, www.europroject.org.ro 
 

 
În temeiul legii nr.677/2001, completarea  formularului reprezintă consimţământul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu 

preluarea datelor. 

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT 
Str. Mihai Eminescu, Nr. 35, Slatina, Olt; Tel./Fax: 0249 - 410 994; www.europroject.org.ro 

 
 
 

CONTRACT FURNIZARE  PRODUSE CONSUMABILE 
Nr. .......... / .......................... 

 

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor  de  

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu  modificări şi 

completări prin Legea nr.337/2006 precum si a Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU privind efectuarea 

achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 s-a incheiat 

prezentul contract între: 

 

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 412290/ fax 0251 418882, cu nr. de 

inmatriculare HJ 76/PJ/A/2004, cod de inregistrare fiscala: 16834355, cont bancar 

RO19REZBR0000060014338009, deschis la RAIFFEISEN BANK SA, Agentia Valea Rosie, 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 produse consumabile necesare pentru 

implementarea proiectului, "INTERNSHIP SUD-VEST OLTENIA" POSDRU/109/2.1/G/81616, 

II. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Art.2 – ACHIZITORUL va achiziţiona de la FURNIZOR produsele ce fac obiectul prezentului 

contract, prin comenzi şi livrări parţiale (conform anexei la prezentul contract). 

Valoarea cumulată a produselor achiziţionate pe baza comenzilor va fi în limită maximă de 

______________ (fără TVA). 
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Plata se va efectua prin ordin de plata catre prestator in maxim 15 de zile de la data emiterii facturii 
fiscale. 

 
III. TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI 

 Art.3 – Prezentul contract este valabil de la data semnării până la data de până la 03.07.2013, pe toata 
perioada desfasurarii proiectului INTERNSHIP SUD-VEST OLTENIA 

 

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 maxim 

15 zile de la primirea comenzii.    

 

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 
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În temeiul legii nr.677/2001, completarea  formularului reprezintă consimţământul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu 

preluarea datelor. 
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Art.8 – Pentru plata cu întârziere a facturilor, ACHIZITORUL datorează FURNIZORULUI penalităţi 
de 0,1% din valoarea neachitată, pe zi întârziată. 

 

Art.9 – Pentru neprocesarea comenzilor (sau 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. CLAUZE DE JURISDICŢIE  
Art.11 - Eventualele litigii apărute între părţile contractante se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, 

dacă este cazul, de către judecătoria competentă. 

XI. CLAUZE SPECIALE 
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. 

   Achizitor,                                                                       Furnizor, 

 

 Presedinte ARIES Filiala Oltenia                             Director General 

 Dr. ing. Gabriel VLADUT                                                    ……………………………… 

 


