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II. CAIET DE SARCINI
Reprezint ansamblulăcerin elor pe baza c rora seăelaboreaz ădeăc tre fiecare ofertant propunerea
tehnic
1.ăCantitateaănecesar :
SPECIFICATII TEHNICE
Achizitie accesorii de birou şi papetărie / Cod CPV 30192000-1-accesorii de birou şi 30192700-8papetărie
Nr.
crt

Denumire

UM

Cant.

Specificatii tehnice

HARTIE

1

2

Hartie pentru multiplicat 21/29,7
(xerox) A4

Hartie pentru multiplicat (xerox)
format A3

720

Format A4, greutate 80g/mp, culoare - super alb,
500coli/top, dimensiuni 21,0 cm x 29,7 cm, rezistenta
de rupere la tractiune - 3.2kN/m, opacitate excelenta,
calitate deosebita pentru copiatoare de mare viteza
clasa A.

top

10

format A3,multifunctionala, 500 coli/top, 80g/mp, grad
de alb peste 98%, dimensiuni 42,0 cm x 29,7 cm,
rezistenta de rupere la tractiune:3.2kN/m, opacitate
excelenta, calitate deosebita pentru copiatoare de
mare viteza clasa A.

buc

700

confectionat din carton duplex de 230gr/mp tipărit,
furnituri metalice
confectionat din carton rigid; plastifiat in exterior cu
folie din polipropilena texturata; mecanism metalic
nichelat; buzunar din plastic pentru etichete
interschimbabile; dimensiuni 318x285 mm; 55 mm;
diverse culori

top

RECHIZITE
3

Dosar încopciat 1/1 duplex

4

Bibliorafturi A-4

buc

130

5

Dosare cu sina

buc

1020

6

Dosare plastic cu sina

buc

500

7

Dosare plic

buc

800

8

Folii protec ie documente

set

10

9

Plic C4

buc

1600

10

Plic C4 cu burduf 229 x 324 mm

buc

280

11
12

Plic C-5 162 x 229 mm
Plic LC-6 114 x162 mm

buc
buc

1200
8000

13

Etichete autoadezive

set

2

14

Lipici solid

tub

120

15

Aracet

tub

15

16

Sfoara groasa

ghem

80

17
18

Ace de capsat
Ace cu gamalie

cutie
cutie

160
90

2

realizate din carton, format A4, capacitate 150 coli;
realizate din polipropilena, format A4, capacitate 170
coli; eticheta pe cotor.
realizate din carton, format A4, capacitate 150 coli;
Mărime A4,confec ionate din propilena, transparente,
perforatii standard pt.îndosariere, deschidere în
partea de sus
Dimensiuni: 229 x 324mm, Culoare: alb, Gramaj: 70
g/mp, Mod de lipire: gumat
130 g/mp burduf de 40 mm, plicuri cu banda
siliconata, realizate din hartie kraft
70 g/mp mod de lipire gumat
70 g/mp mod de lipire gumat
format A4, Etichete autoadezive universale pentru
imprimante cu jet de cerneală sau laser, 50 coli/set
21 gr., fara solvent, lipeste hartie, caton si fotografii,
lipirea se face simplu, rapid si curat
tub 100 g
Ghem de bumbac cu rezistenta mare pentru legat si
ambalat 100 gr
Capse 24/6 in cutii a 25 grame
nichelate, 20 g/cutie

dimensiuni 20mm, 30mm, 40mm; simple sau zincate;
ambalate in cutii de carton.
pe baza de solvent pervazut cu un aplicator de
burete, uscare rapida si rescriere usoara
Pix de unica folosinta, corp orange opac; grosime
medie: 0.5 mm.

19

Agrafe de birou

cutie

190

20

Fluid corector

buc

120

21

Pix fara mecanism, 0.5mm,
diverse culori

buc

200

22

Pix cu gel, 0.4mm, diverse culori

buc

50

Pix cu gel prevazut cu clip pe capac; corp
transparent; diametru bilei este de 0.6mm, iar
grosimea liniei de aproximativ 0.4mm.

23

Banda adezivă mare

buc

30

Rola de banda adeziva transparenta. 48 mm x 50 m

24

Banda adezivă mica

buc

40

Rola de banda adeziva transparenta. 18 mm x 33 m

25

Mapă plastic cu elastic

buc

20

polipropilenă rigidă, elastic pe col uri, pentru
documente format A4, grosime de 3 mm. Capacitate
maximă 300 coli.

26

Caiete A5 48 file

buc

50

Caiet format A5 48 file, hârtie albă de 55 gr./mp,
lianiatură aritmetică sau dictando,copertă policromie
cu imagini diverse

27

Caiete studen eşti monocrom 60
file

buc

70

Caiete capsate format A4,copertă tipărită la o
culoare, liniatură aritmetică, 60 file

28

Post-it

set

20

29

CD-R

buc

100

30

Marker permanent

buc

30

31

Cutter cu protectie

buc

5

32
33

Creioane HB
Tus stampila

buc
tub

50
20

34

Indigo

top

35

Ascutitoare

buc

36

Registru cartonat

buc

40

37
38
39
40
41

Ordin de deplasare
Condica de prezen a
Foi de parcurs
Registru casă
Document cumulativ

top
buc
top
buc
top

10
8
30
20
1

42

Registru intrare-iesire orizontal

buc

35

43

Calculatoare de birou
buc.

44

Capsatoare
buc

2
30

Autoadezive, 76 x 76 mm, 100 file/set, diverse culori
Capacitate: 700MB; 80min. Ambalate individual in
plicuri de hartie
Pentru scriere pe aproape orice suprafata, corp din
plastic, varf tesit, cerneala pe baza de alcool, capac
ventilat
Realizat din material plastic, cu sistem de blocare a
lamei, dimensiuni si culori diferite, prevazut cu sina
de metal
Creion cu mina neagra cu guma
Tus albastru, tub prevazut cu picurator, 30ml.
Hartie copiativa pentru documente ; format A4 ;
ambalare 100coli/top ;
Realizata integral din metal, pt. un singur tip de
creion (standard), pt. o ascutire fina si precisa
Registru lipit si cusut pentru utilizare intensiva ;
coperta fata si spate din carton rigid mat. Format A4,
100 file
Top cu 100 file formular 14-5-4
1/2A5, tipar fata/verso, 100 file/carnet
format A4, 100file/carnet
carnet cu 100 file, formular 14-4-7A
formular cod 14-6-24
Registru intrare-iesire corespondenta, A4, fata/verso,
100 file

Numar digiti display: 12; dimensiuni: (Lxlxh)
min: 180x130x 25 mm; alimentare: solara si
5 baterie; tip aritmetic .
Capacitatea max. de capsare: 30 coli (80 g/mp)
Capse utilizate: 24/6, realizat din metal sau
10 plastic foarte rezistent
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45

Capacitatea maxima de perforare: 30 coli (80
g/mp); realizat din metal, prevazut cu distantier

Perforatoare

46

Radiera

47

Evidentiator

buc.

10

buc

50

buc

Radiera de cauciuc, pentru creion/cerneala
Pentru scriere pe aproape orice suprafata, corp
50 din plastic, varf triunghiular, diverse culori

Cantitateaădeăproduseăpoateăfiămodificat ăînăfunc ieădeănecesit i,ăf r ăaăseămodificaăpre ulă
unitar/produs.
2. Livrarea produselor
2.1. Livrareaăăproduselorăseăvaăfaceăeşalonatăînăurmaăcomenzilorăscriseăaleăbeneficiaruluiăcareăseăvaă
transmite prin fax sau e-mail.
2.2. Termen livrare: 48 ore de la data transmiterii comenzii scrise c treăfurnizor.
2.3.ăLaălivrareăprodusele,ătrebuieăs ăfieăînso iteădeăurm toareleădocumente:ăfactur ăfiscal ,ăcertificat
de calitate, aviz de înso ireăaăm rfii.
3. Marcarea se face pe ambalaj cu urmatoarele specifica ii:denumirea firmei sau abrevierea acesteia,
sediulădinăRomâniaăalăproduc torului,ăalăreprezentantuluiăs u autorizat, al persoanei responsabile pentru
punereaăpeăăpia a unui produs importat sau abreviereaăsa,ă ara de origine pentru produsele de import ;
con inutul nominal in momentul ambal riiă produsului,ă dataă minim ă deă durabilitate,ă marcat de
sintagma << A se folosi inainteădeădata.........>>ă,ăurmat de data sau detaliiăasupraăloculuiăundeăseăafl
inscriptionat aceasta data .
4 Transportul de la depozitul furnizorului la sediul achizitoruluiăcadeăînăsarcinaăşiăpeăcheltuialaăă
furnizorului.
Furnizorul are obliga ia de a transporta produsele conform prevederilor standardelor in vigoare, pentru
asigurarea acestora impotriva :
- factorilorăfiziciă(ăac iuniămecanice,ălumin ,ătemperatur , presiune) ;
- factorilor chimici si fizico-chimiciă(ăap ,ăvapori,ăoxigen,ădioxidădeăsulf,ădioxidădeăcarbon) ;
- factorilor biologici (microorganisme, insecte, etc.); astfel încât acestea s fac fa , f r limitare, la
eventuale manipul ri din timpul transportului si s ăajung înăbun stareălaăautoritateaăcontractant .
4.ăRecep iaăproduselor
Recep iaăcantitativ ăşiăcalitativ ăaăproduselorăcontractateăseăvaărealizaăpotrivitănormelorălegaleă
incidenteăînăprezen aăreprezentantuluiăfurnizoruluiăşiăcomisieiădeărecep ieănominalizat ăprinădeciziaă
conduc toruluiăautoritatiiăcontractanteăsiăconstituit ălaănivelulăstructuriiăfunc ionale, pe baza
documentelor de livrare.
Recep ia produselorăşiăloturileădeăproduseăcareănuăcorespundăcalit iiăşiăstandardelor în vigoare
vaăfiărespins deăbeneficiar,ăcuăsuportareaădeăc treăfurnizorăaăcheltuielilorălegale.ăOfertantulăcâştig toră
r spundeă pentruă calitateaă produseloră livrateă înă termenulă deă garan ieă şiă valabilitate, autoritatea
contractant fiind în drept s ăsoliciteăînlocuireaăgratuit aăcelorănecorespunz toare.
Dac ăbeneficiarulăaăconstatatăc ăînămodărepetatăcontractantulănuărespect ăcondi iileăstandardeloră
deă calitateă aleă produseloră oferite,ă precumă şiă înă situa iaă nerespect riiă graficuluiă deă livrareă stabilit,ă
contractul de achizi ieăpoate fi reziliat unilateralălaăini iativaăautoritatiiăcontractanteăcuăexecutareaă
garan ieiădeăbun ăexecu ie.
În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris furnizorului în termen de 24 de ore de la
apari iaălor,ăacestaăfiindăobligatăs ăînlocuiasc ăproduseleăînă24ădeăore.
Oferteleăcareăcon inăproduseăneconformeăcuăstandardeleădeăcalitateăînăvigoareăvorăfiărespinseădeă
c treăcomisiaădeăevaluareăaăofertelor.
5. Specifica ii tehnice:
Ofertaătehnic ătrebuieăs ăcuprind ăagrementeătehniceăşiărapoarteădeăîncerc riă(dac ăeăcazul)ăăprecumă
şiăădescriereaăam nun it ăaăcaracteristicilorătehniceăpentruăproduseleăsolicitate.
6. Calitatea produselor:
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5.1ăProduseleătrebuieăs ăfieăconformeăcuăstandardeleăînăvigoare.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertantulă trebuieă s ă prezinteă formularulă deă ofert ă financiar ă indicată înă ANEXAă 1,ă careă
reprezint ăelementulăprincipalăalăpropuneriiăfinanciare.ăăăăă
Pre urileă prezentateă voră includeă toateă cerin eleă dină caietulă deă sarcini,ă precumă siă toateă taxeleă
legaleăşiăalteăcheltuieliăşiăcomisioaneăcareăvorăfiăangajateădeăofertant.
Propunereaăfinanciar ăvaăfiăexprimat ăfermăînăLEI,ăconformăformularului.
Deăasemenea,ăseăvaăataşaăoferteiăprezentateă contractul semnat de operatorul economic,
declara iaăprivindăcalitateaădeăparticipantălaăprocedur ă(ANEXELEă2ăşiă3)ăşiăcopieădup ă
certificatul de înmatriculare al firmei.
OFERTAăFINANCIAR ,ărespectivăFormularulădeălaăANEXAă1,ăanexaălaăformularulădeăofert
precumăşiăcelelalteădocumenteăar tateămaiăsusăseădepun la RegistraturaăPrim rieiăOcnaăMureş.
Copiileădup ădocumenteleădeăcalificareăseătransmităsemnateăşiăştampilateădeăofertant,ăavândă
men iuneaă“conformăcuăoriginalul”.ă
ATEN IE:ă
1. TOATE PRODUSELE TREBUIE OFERTATE. LIPSA UNUI PRODUS DIN
CADRUL OFERTEI VA DUCE LA DECLARAREAăOFERTEIăCAăNECONFORM .
2. OFERTANTULăDECLARATăCÂŞTIG TORăTREBUIE CA, ÎN TERMEN DE
MAXIMă24ăDEăOREăDEăLAăDATAăCOMUNIC RIIăREZULTATULUIăPROCEDURII,ăS ă
ÎNCARCE TOATE PRODUSELE DIN CADRUL OFERTEI PREZENTATE ÎN SEAP, ÎN
CADRUL CATALOGULUI DE PRODUSE/SERVICII/LUCR RI,ăLAăPRE URILEăDINă
OFERTAăDEPUS ăLAăREGISTRATUR . LIPSA UNUI PRODUS DIN CADRUL
CATALOGULUI SEAP VA DUCE LA NELUAREA ÎN CONSIDERARE A OFERTEI.
3. ÎN CAZUL DE LA PUNCTUL 2, ACHIZI IONAREAăPRODUSELORăSEăVA FACE
DE LA OFERTANTUL DE PE LOCUL IMEDIATăURM TOR,ăRESPECTÂNDU-SE
TERMENULăDEă24ăDEăOREăPENTRUăÎNC RCAREAăOFERTEIăÎNăSEAP.
4.ăACHIZI IAăSEăVAăFINALIZAăODAT ăCUăSEMNAREAăUNUIăCONTRACTăDEă
LIVRARE DE PRODUSE.
5. PRINăDEPUNEREAăOFERTEIăLAăREGISTRATUR ,ăOFERTAN IIăDECLAR ăC ă
SUNT DE ACORD CU TOATE CONDI IILEăDINăCAIETULăDEăSARCINI.
Dataălimit ăpentruădepunereaăofertei:ăva fi precizat ăînăanun urileăpostateăînăSEAPăşiăpeăsiteul www.primariaocnamures.ro ,ăsec iuneaăAchizi iiăpublice.ă
Ofertantul trebuie s ăiaătoateăm surileăastfelăăîncâtăofertaăs ăfieăprimit ăşiăînregistrat ădeăc treă
autoritateaă contractant ă pân ă laă dataă limit ă pentruă depunere,ă stabilit ă înă anun ulă sauă înă invita iaă deăă
participare.ăOferteleădepuseădupaădataălimit ădeădepunereănuăvorăfiăluate în considerare.
DESCHIDEREA OFERTELOR
Data, şi ora deschiderii ofertelor : va fi precizat ăînăanun urileăpostateăînăSEAPăşiăpeăsite-ul
www.primariaocnamures.ro ,ăsec iuneaăAchizi iiăpublice.ă
Locul deschiderii ofertelor : Prim riaăoraşuluiăOcnaăMureş
Peăpliculăexteriorăseăvorălipiăurm toareleădocumente:
1. Scrisoarea de înaintare (anexa 4)
5

2.
Împuternicire şiă copieă dup ă carteaă deă identitate aă persoaneiă împuterniciteă s ă participeă laă
deschiderea ofertei (dac ăesteăcazul).
ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Ofertaă câştig toare stabilit ă deă c treă comisiaă deă evaluareă vaă fiă ofertaă care,ă dup ă însumareaă pre uluiă
tuturor produselor, areăpre ulăcelămaiămic.
GARAN IAăDEăBUN ăEXECU IE :
-

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.
Modulădeăconstituireăaăgaran ieiădeăbun ăexecu ie:ăă
Furnizorul seă oblig ă s ă constituieă garan iaă deă bun ă execu ieă a contractului în cuantum de 10% din
valoarea contractului. Garan ia de bun ă execu ie se constituie prin re ineri succesive din sumele
datorateă pentruă facturiă par iale. În acest caz contractantul are obliga ia de a deschide un cont la
dispozi iaă autorit ii contractante, la unitatea de trezorerieă aă statuluiă peă razaă c reia furnizorul îşi are
sediul.ăSumaăini ial careăseădepuneădeăc treăcontractantăîn contulăastfelădeschisănuătrebuieăs ăfieămaiă
mic de 0,5% din pre ul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului,ă autoritateaă contractant ă
urmeaz ăs ăalimentezeăacestăcontăprinăre ineri succesiveădinăsumeleădatorateăşi cuvenite contractantului
pân la concuren a sumei stabilite drept garan ieădeăbun ăexecu ieăînădocumenta ia de atribuire.
INFORMA IIăSUPLIMENTARE/CLARIFIC RI
Informa iiăsuplimentare/clarific ri,ăpotăfiăsolicitateăpeăadresaăde e-mail
achizitii@prim riaocnamures.ro ,ăpersoan ădeăcontactăMorarăViorel.
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