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Nr. inregistrare 357/13.02.2023 
 
                         Aprobat: 

     Presedinte,      
        Adriana KINZSKY

    
     

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 
În atenția operatorilor economici interesați, 
 
ASOCIATIA CENTRUL  REGIONAL  PENTRU OCUPAREA FORTEI de MUNCA şi 
PROTECTIE SOCIALA, cu sediul în Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1, judeţul 
Hunedoara, CIF 27456867, reprezentată legal prin Adriana KINZSKI, având funcţia de 
Preşedinte, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „ENERGIE VIE PENTRU 
TINERI NEETS”- POCU/910/2/4/150591, 
 
Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului 
Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016, având ca obiect furnizare consumabile, conform 
specificatiilor tehnice pentru Proiectul „ENERGIE VIE PENTRU TINERI NEETS”- 
POCU/910/2/4/150591. 
  
 
Cod CPV:  30192000-1 Accesorii de birou, 30197200-8 Bibliorafturi si agrafe de birou, 
30199000-0 -Articole de papetarie si alte articole din birou, 22852000-7 - Dosare 
 
Obiectul şi locul de implementare a contractului: ”furnizare consumabile”– Locul – 
Regiunea Bucuresti-Ilfov  
 
2.Tipul şi durata contractului: contract de furnizare consumabile, durata: 1 (una) luna, 
februarie 2023-martie 2023. 
 
3.Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 4.800 lei. 
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Nr. 
Crt
. 

Denumire Cantitat
e UM Preț 

unitar 
Preț total 
TVA inclus 

1 
Hartie copiator A4, 80 g, 
500 coli/top Captain 
Universal - EG13A24 

240 top 14 3998,40 

2 
Dosar din plastic cu sina 
si 2 perforatii EVOffice 
negru - EV4D05NE 

408 buc 0,65 315,59 

3 

Biblioraft carton dublu 
plastifiat cu margine 
metalica,buzunar plastic 
Superior Line A4 7.5cm 
albast - EG4B04/7AB 

48 buc 7 399,84 

4 

Separatoare carton color 
cu 2 perforatii, 180 gr. 
10*24 cm 100 bucati/set 
EVOffice - 4 culori 
asortate - EV4G01CO 

24 set 10 285,60 

5 

Folie protectie documente 
A4 cristal 90 microni 100 
buc/set EVOffice 
Superior Line - EV4A05 

24 set 25 714,00 

 
TOTAL valoare 
conform buget cu TVA 
inclus 

  4.800,00 

 
4.Pentru furnizarea produselor va fi selectata oferta cu cele mai multe avantaje, tehnice 
și financiare, pentru realizarea scopului proiectului. 
 
5.Documente de calificare:  
Declaratie privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese conform- 
Formular nr.1. 
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6.Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in descrierea obiectului 
contractului (specificatiile tehnice), (Nu exista formular anexat, ofertantii vor utiliza 
formulare proprii) 
 
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele solicitate 
conform specificațiilor tehnice detaliate mai jos.  

 
7.Propunerea financiara se va prezenta in original prin completarea Formularului 2 si a 
centralizatorului de preturi Formularul 3. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de 
valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.  
 
8. Adresa la care se transmite oferta:. Oferta se va transmite prin email la adresa 
office@consultanta-achizitii.com, cu subiect: “Oferta pentru consumabile”-ID 150591, 
până în data de 28.02.2023, ORA 17:00” pentru criteriul „pretul cel mai scazut”. 
Mail-ul cu oferta va contine : un exemplar documente semnate electronic. 
 
9.Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 13.05.2023. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Persoana de contact: KINZSKI 
Adriana -administrator, e-mail: office@consultanta-achizitii.com, telefon: 0724287148 
 
 
 

11.DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI  
(SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE) 

 
 
Obiectul contractului reprezinta „FURNIZARE CONSUMABILE” necesare proiectului 
conform specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „ENERGIE VIE PENTRU TINERI 
NEETS”- POCU/910/2/4/150591. 
Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată, 
care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor 
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prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca necorespunzatoare. 
 
Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, achizitorul are dreptul de a solicita oricând 
clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti. 
Este posibila participarea la procedura de achizitie si in baza unui contract/acord de asociere, 
aceste trebuind depus odata cu oferta tehnica si financiara. 
 
Cerinta obligatorie : Oferta care nu respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa. 
 
Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire: 
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu PRETUL CEL MAI SCAZUT pentru 
realizarea scopului proiectului.  
Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității: 
 
-condițiile financiare ofertate  
-condițiile tehnice ofertate ( caracteristici tehnice ofertate)  
 
La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca 
atare, ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si 
eficientei, cat si cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul 
egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor 
publice, asumarea raspunderii, etica în cadrul procesului de achizitii publice. 
 
Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret, 
se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor. 
 
Condiţii de plată: 
Decontarea produselor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal 
al recepţiei produselor furnizate, conform condiţiilor contractuale. 
Pentru realizarea plătilor, beneficiarul va apela la mecanismul cererilor de plată conform cu 
prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările următoare. 
 
TERMEN DE PRESTARE: Livrarea produselor se realizeaza pe durata 7 luni, dar nu mai 
tarziu de 31.08.2023- data de finalizare a proiectului, începerea derularii contractului se 
realizeaza în maxim 5 zile de la transmiterea solicitarii de catre achizitor. 
  
Specificatii tehnice minimale:  
Caracteristici produse: 
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- Hartie copiator A4, 80 g, 500 coli/top Captain Universal - EG13A24 
- Dosar din plastic cu sina si 2 perforatii EVOffice negru - EV4D05NE 
-Biblioraft carton dublu plastifiat cu margine metalica,buzunar plastic Superior Line A4 
7.5cm albast - EG4B04/7AB 
- Separatoare carton color cu 2 perforatii, 180 gr. 10*24 cm 100 bucati/set EVOffice - 4 culori 
asortate - EV4G01CO 
- Separatoare carton color cu 2 perforatii, 180 gr. 10*24 cm 100 bucati/set EVOffice - 4 culori 
asortate - EV4G01CO 
- Folie protectie documente A4 cristal 90 microni 100 buc/set EVOffice Superior Line - 
EV4A05 

 
Alte cerințe: 
-nu sunt  
 
Servicii incluse: 
-ofertantul va asigura livrarea produselor la sediul indicat in invitatia de participare de catre 
beneficiar (Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1, judeţul Hunedoara) 
 
NOTA: specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt  
mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor servicii. 
Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent». 
Caracteristicile prezentate în configurația de bază sunt obligatorii. 
În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele impuse, oferta se consideră 
neconformă. 
 
Petroșani, la 13.02.2023 

 
 

  ASOCIATIA CENTRUL  REGIONAL  PENTRU OCUPAREA FORTEI de 
MUNCA şi PROTECTIE SOCIALA 

           Coordonator proiect Aurelian NECULA  
 
 
 


