
 

             

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți 
Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau 
informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin 
validarea competențelor dobândite 
Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale 

angajaților 
Nume proiect : Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta 
Nr contract POCU/464/3/12/128151 

 

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE HARGHITA  

Miercurea-Ciuc  B-dul, Timisoarei nr. 24-26  

Tel: 0266-371802  Fax: 0266-371483, 

Web: www.ccihr.ro,  email: office@ccihr.ro  

 

 

Nr: 11/17.12.2019 

 

 

CERERE  DE OFERTE 

pentru achizitia papaterie , birotica in cadrul proiectului 

 “Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta “ 

ID 128151 

 

1. Date privind Achizitorul: 

 Camera de Comerţ şi Industrie Harghita 
 Adresa: Miercurea Ciuc, B-dul Timișoarei nr. 24-26 
 Persoana de contact:  Benko Tibor-Csaba 
 Telefon: 0266/371802 
 Fax: 0266/371483 
 E-mail: office@ccihr.ro 
 

2. Obiectul contractului: Papetarie birotica  
 

3. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este co-finantat 

de Programul Operațional Capital Uman 2014‐2020 

 

4. Durata contractului: 20.02.2019 
 

5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. 
 

6. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 14.01.2019 ora 13 la sediul 
Achizitorului, cu adresa in Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 24-26 
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7. Persoana de contact: Benko Tibor-Csaba. telefon 0266/371802, fax: 0266/371483, 
e-mail: office@ccihr.ro . 
 

 

8. Cantitate si valoare maxima  estimată: 
 

Conform anexă 1 
 
 

9. Date tehnice minime  

Obiectul achizitiei directe: Furnizare papetarie, alte consumabile de birotica  în cadrul 

proiectului cu titlul “Formare profesionala pentru adaptare la specializare inteligenta “ ID 

128151. 

Valoarea ofertei se va încadra în limitele prevăzute în prezenta documentaţie. Achizitorul 

poate să respingă ofertele depuse având valori mai mari decât valoarea estimată a achiziţiei, 

doar pentru acest motiv. Achizitorul poate să respingă ofertele depuse având valori 

nejustificat de mici faţă de valoarea estimată a achiziţiei, doar pentru acest motiv, dacă, în 

urma clarificărilor nu se dovedesc cu exactitate, în raport cu specificaţiile contractului, 

avantajele tehnice şi financiare ale ofertei. 

Bunurile vor fi furnizate în termenul stabilit de comun acord în comandă. Prelungirea 

termenului de livrare nu poate depăşi 5 zile calendaristice şi se poate face prin act adiţional la 

contractul de furnizare, ca urmare a solicitării scrise şi motivate a furnizorului. Achizitorul nu 

este obligat să accepte solicitarea furnizorului, putând decide rezilierea contractului prin 

constatarea imposibilităţii furnizorului de a-şi respecta obligaţiile contractuale. 

Plata se va efectua în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturilor și prestării 

serviciilor. 

Preţul contractului nu se ajustează. 

Contractul va putea fi modificat în următoarele condiţii: 

- Modificările contractului pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului, 

acceptate de ambele părţi prin încheierea uni act adiţional; 

- Modificările legate de termenele de livrare pot fi iniţiate şi acceptate de achizitor doar 

în interiorul termenelor de livrare deja convenite şi acceptate, la semnarea contractului sau a 

unui act adiţional, după caz. Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul 

contractului iniţial; 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea (oferta) tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii 

tehnice.  
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Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.  

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, 

va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.  

Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi 

respinse.  

 

10. Livrare 
Locul de livrare este sediul Camerei de Comert si Industrei Harghita, Miercurea-Ciuc 

Bld. Timisoarei nr. 24-26, jud. Harghita, Romania. 
Livrarea se va face pe baza de proces verbal de receptie. 
 
 

11. Alte Informatii 
Produsele vor fi insotie de certificate de garantie. Ofertele vor fi insotie de declaratie 
de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interes, conform modelului 
anexat.  
 
 
12. Limba in care trebuie redactate ofertele: Romana 

                                                                                                                    17.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Anexa nr. 1 

 

 DENUMIRE CARACTERISTICI UNITA
TI 

MASU
RA  

CANTITA
TE 

PRET 
UNITAR 

VALOARE 

1 Biblioraft 
Standard 

A4, din carton rigid plastifiat , 
latime 75 mm, eticheta lipita pe 
cotor   

buc 10,00 18,00 180,00 

2 Alonje pentru 
indosariere  

Din plastic, 40x50 mm, cu 
persoratii standard la 60mm si 
80mm, 25 buc/set 

set 5,00 27,50 137,50 

3 Post-it Din hartie  reciclata, 76 x 76 
mm,  100 file/set, diverse culori 

set 10,00 8,50 85,00 

4 Index 
autoadeziv 

Index autoadeziv din plastic cu 
dispenser, 45 x 12mm (2 culori 
x 40 buc) /45 x 25mm (1 
culoare x 50 buc) 

buc  10,00 22,50 225,00 

5 File Protectie  Din polipropilena, 100 buc/set set 5,00 9,40 47,00 

6 Dosare din 
plastic  

format A4, polipropilena, cu 
sina si perforatii pentru 
indosariere, coperta fata 
transparenta, coperta color 
mata, 25/set 

set 4,00 95,00 380,00 

7 Separatoare  Carton Colorat, 240 x 105mm, 
100 buc/set 

set 10,00 25,00 250,00 

8 Banda adeziva invizibila la aplicare 33m x 
19mm 

rola 1,00 7,50 7,50 

9 Pixuri cu gel,  rubber grip, erasable 
ball , albastru  

bucati 120,00 8,50 1.020,00 
 

10 Roller Roller cu cerneala, 0.5mm 
albastru  

bucati 20,00 9,50 190,00 

11 Marker 
pentru hartie 

permanent, varf rotund , 
grosime scriere 1-5 mm, 
culoare negru 

buc 10,00 6,40 64,00 

12 Marker permanent, rosu, permanent, 
varf rotund , grosime scriere 1-
5 mm 

set 10,00 5,70 57,00 

13 Textmarker grosimea liniei 1-6mm, set 4 
culori 

set 2,00 17,00 34,00 

14 Hartie hartie A4, 80g/mp, 5 cutii/top cutii 20,00 138,00 2.760,00 



 

             

15 Hartie  hartie  A3, 80g/mp,  top 1,00 39,00 39,00 

16 Fluid corector  pe baza de solvent, 25 ml  buc  5,00 5,80 29,00 

17 Toner Toshiba E Studio 256 Buc 1,00 1.947,00 1.947,00 

18 Toner pentru imprimanta HP Deskjet 
930 C color 

Buc 100 1.718,00 1.718,00 

19 CD-URI                                                                                                 CD-R, 700MB, 52X, 50 buc/bulk, 
printabil,„„ 

buc(bu
lk) 

1,00 135,00 135,00 

20 Plicuri 
CD/DVD-URI                                                                                             

Plic din PP pentru CD/DVD, 50 
buc/set, culori asortate 
 

set  3,00 35,00 105,00 

21 Plic format 
mic  

Dublu gumat  Buc  100 1,20 120,00 

 Total        TOTAL 9.530,00 

 

 


