
 

Nr. 862/10.06.2011 
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 

PENTRU ACHIZIŢIA DE ARTICOLE DE PAPETĂRIE 
Cod CPV 30192700-8, 30199000-0 

 
Achizitor: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
Titlul proiectului POSDRU: REŢEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PE PIAŢA MUNCII 
Nr. contractului de finanţare: POSDRU/96/6.2/S/63249 
Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

 
Denumire: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
 
Adresa: str. Sărărie, nr. 134, cod postal: 700116, Iaşi,  România 
 
Persoana de contact: Mihaela MARTONCĂ 

 
Telefon: 0232/210.085 

 
E-mail: contact@caritas-iasi.ro  

 
 Fax: 0232/217.998 

 
Adresa de internet: www.caritas-iasi.ro 

 
1.2.      a) Termen limita de depunere a ofertelor: 20.06.2011, ora 10.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele: Iaşi, str. Sărărie, nr.134, 700116 – jud. Iaşi, România.  
 

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit 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  

 
Denumirea contractului de achiziţie:  
 Achiziţie Articole de Papetărie, în cadrul proiectului „Reţea de incluziune socială pe piaţa muncii”. 
2.1.1. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziţionate:  
Centrul Diecezan Caritas Iaşi este Beneficiar al proiectului „Reţea de Incluziune Socială pe Piaţa Muncii”, 
care se încadrează în obiectivele axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale” D.M.I. 6.2 „Imbunătăţirea 
accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, contract de finanţare 
POSDRU/96/6.2/S/63249. În vederea implementării proiectui sus-amintit, Centrul Diecezan Caritas Iaşi 
intenţionează să achiziţioneze articole de Papetărie, conform Cerinţelor tehnice minimale prezentate în 
cadrul secţiunii 5: DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICAŢII TEHNICE ) din prezenta 
documentaţie pentru ofertanţi. 
2.1.2. Denumire contract si locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 

 
a) Lucrări                         b) Produse                                    c)  Servicii                                    



 

Execuţie                                       

Proiectare şi execuţie            

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor           

Cumpărare                     
Leasing                                           
Închiriere                              
Cumpărare in rate                

Categoria serviciului : 

2 A                          

2 B                     

Principala locaţie a lucrării: 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 

La sediul Beneficiarului din: Iaşi, 
str. Sărărie nr.134, cod poştal 
700116, România. 

Principalul loc de prestare: 

________________ 
 

2.1.3. Durata contractului de achiziţie: 
- până la data de 31.12.2011. 

2.1.4. Împărţirea pe loturi: DA       NUx 

2.1.5. Acceptare de oferte alternative: DA       NUx 

2.1.6. Acceptare de oferte parţiale:  DA       NUx 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 

OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                         
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                   
              

 
4. PREZENTAREA OFERTEI 

 
4.1. Limba de redactare a 

ofertei Limba română 

4.2. Moneda în care este 
exprimat preţul 
contractului 

 
Lei 
 

4.3. Perioada minimă de 
valabilitate 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

4.4. Modul de prezentare  a 
ofertei (documente de 
calificare, tehnic şi 
financiar) 

Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 
I. Documente de calificare:  

1. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului (copie simpla, conforma cu originalul)  
2. Certificat constatator, în copie simpla conforma cu 
originalul, emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data 
deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comerţului de pe 



 

lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că: 
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului 
procedurii; 
- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei. 
3.Declaraţie privind eligibilitatea (Formular 1) în original. 
Încadrarea în una din situaţiile prevăzute, atrage excluderea 
ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică 
4. Declaraţie (Formular 2) în original. 

În situaţia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se 
află într-una din situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, 
acesta va fi exclus de la procedura de achiziţie publică 
 
II. Oferta financiară: completare Formular 3 si anexa la acesta. 
Preţul ofertat va cuprinde toate taxele şi comisioanele pe care le 
implică furnizarea produselor solicitate de achizitor prin prezenta 
documentaţie pentru ofertanţi. 
Orice eventual discount va fi inclus în preţul ofertat. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei şi 
prezentării acesteia şi a documentelor ce o însoţesc. 
 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale. 
 
III. Oferta tehnică:  
Operatorul economic va întocmi oferta tehnică în conformitate cu 
cerinţele Achizitorului prevăzute în cadrul secţiunii 5 DESCRIEREA 
OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE), din 
prezenta documentaţie pentru ofertanţi. 
 
Specificaţii: 
Oferta câștigătoare va fi stabilită prin compararea prețului total (fără 
TVA) ofertat. 
În cazul asocierii mai multor operatori economici, fiecare dintre 
asociaţi trebuie să prezinte documentele  mai sus menţionate.  
 
Achizitorul are dreptul să anuleze procedura de achiziţie dacă se află 
întruna din următoarele situaţii:  
- niciuna dintre ofertele primite nu îndeplineşte cerinţele minime sau 
caracteristicile de natură tehnică descrise în documentaţia pentru 
ofertanţi;  
- nu a fost depusă nicio ofertă până la data limită stabilită pentru 
procedura organizată.  
 
Prezentarea ofertei 
Ofertele trebuie depuse la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi din: 
Iaşi, str. Sărărie nr.134, 700116-jud. Iaşi, România.  
Data limită pentru depunerea ofertei: 20.06.2011, orele 10.00.  
 
Numărul de exemplare solicitate: 2 (1 original si 1 copie). 



 

 
Documentaţia de ofertă va fi însoţită, la depunere, de: Scrisoarea de 
înaintare (Formularul 4) si împuternicire pentru reprezentantul 
operatorului desemnat sa participe la şedinţa de deschidere 
(Formular 5).  
 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, 
marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv 
”COPIE”, fiind menţionată pe fiecare denumirea şi adresa 
operatorului economic ce depune oferta. Plicurile se vor introduce 
într-un plic exterior închis corespunzător şi netransparent. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa 
Achizitorului şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE 
DATA DE: 20.06.2011, ora 10.00”  
 
Deschiderea ofertelor:  
Data: 20.06.2011, orele 10.00. 
Locul deschiderii: sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi, din: 
Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, 700116 - jud. Iaşi, România. 
 

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după 
expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub sancţiunea 
excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică. 

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor / prestarea 
serviciilor/ execuţia 
lucrărilor 

Livrarea produselor se va realiza de către ofertantul câştigător în 
termen de maxim 15 zile de la data recepţionării comenzii ferme a 
Achizitorului. 

4.7.   Modalităţi de        
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire a 
contractului de achiziţie şi 
de soluţionare a 
contestaţiei 

Operatorii economici au dreptul de a contesta rezultatul procedurii în 
termen de 1 zi, de la data comunicării de către achizitor a deciziei de 
atribuire. Contestaţia depusă peste acest termen va fi respinsa ca 
tardiva. 
Contestaţia se va depune în scris la sediul Centrului Diecezan 
Caritas Iaşi, din str. Sărărie nr.134, Iaşi. 
Contestaţia se va face în scris si va fi adresata Achizitorului, 
conţinând ceea ce se contesta, temeiurile de fapt si de drept pe care 
se întemeiază contestaţia, precum si documentele probatorii. 
Contestaţia trebuie însoţită de toate înscrisurile pe care se 
întemeiază. Contestaţiile neînsotite de documente suport vor fi 
respinse ca neîntemeiate. 
Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie desemnata de 
achizitor. 
Fiecare contestaţie va primi răspuns în scris, în termen de maxim 1 
zi de la data depunerii. 
Pe perioada de soluţionare a contestaţiei procedura de atribuire se 
suspenda, iar contractul de achiziţie nu poate fi încheiat. 
În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul primit de 
la Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa instanţei 
competente. 

4.8. Clauzele contractuale Preţul contractului nu se actualizează. Plata facturii se va realiza in 



 

obligatorii, inclusiv 
condiţiile de actualizare / 
modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

maxim 30 de zile de la emiterea si inregistrarea acesteia la Achizitor. 
Modificarea contractului se face cu acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional. 
Daca ofertantul in favoarea căruia a fost atribuit contractul de 
achiziţie refuză semnarea contractului in termenii stabiliţi, achizitorul 
poate sa încheie contractul de achiziţie respectiv cu ofertantul clasat 
pe locul următor sau poate decide reluarea procedurii de achiziţie.  

 
Calendarul procedurii 
 

Publicare anunţ de achiziţie 10.06.2011 

Data si ora limita recomandata de primire a solicitărilor de clarificări 15.06.2011  

Data si ora limita de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări 15.06.2011  

Data si ora limita de depunere a ofertelor 16.06.2011 ora 1000 

Deschiderea ofertelor 20.06.2011 ora 1000 

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire (data estimativa) 20.06.2011 

Semnarea contractului de servicii (data estimativa) 23.06.2011 

 
 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICAŢII TEHNICE )  
 
Cerintele din prezenta descriere sunt minime si obligatorii.  
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificaţiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care oferta tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 
“Descrierea obiectului contractului”. 
 
Oferta tehnica va cuprinde OBLIGATORIU: 

1. Specificaţii tehnice minime : 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Caracteristici UM Cantitate 

1. Hârtie de copiator A4, 80g, 500 coli/top top 351 

2. Coli carton A4 A4, Carton colorat  210x297mm 

160g/mp top (250 coli) 

buc 250 

3. Marker whiteboard  2,5 mm: 5 negru, 10 albastru,5 

rosu, 5 verde 

buc 25 

4. Marker  Cu vârf gros pt  flip-chart, culori: 

18 albastru, 18 rosu, 18 negru 

buc 54 

5. Marker permanent Culori: 32 negru, 20 albastru; 

2mm 

buc 52 

6. Dosar  Plastic, cu șină, cu perforaţii pt. 

biblioraft 

buc 400 



 

7. Etichete autoadezive albe,10/A4, 105 mm x 57 mm, 

colturi drepte, , 200 coli/top 

top 6 

8. Bloc Notes  A6, 60coli, Spira  buc 25 

9. Creion  Standard, cu guma buc 70 

10. Notiţe autocolante 80 coli / set, 76x76 mm set 36 

11. Role scoch 19 mmx33 buc 21 

12. Pix cu gel Diverse culori: 200 albastru, 70 

rosu, 49  negru 

buc 319 

13. Corector Fluid si solvent, 2x20 ml buc 17 

14. Plicuri pentru 

corespondenta 

Autoadezive, 110mm x220mm buc 430 

15. Mape  Din carton lucios, cu elastic buc 20 

16. Creioane mecanice Mecanice, mina: min 0.5, max 

0,7 mm 

buc 8 

17. Caiet mecanic  

 

Mecanic, A4, 2 inele buc 5 

18. Folii protectie pentru 

coli  

A4, cu sistem prindere pentru 

biblioraft 

buc 4110 

19. Separatoare 240x105 mm buc 1568 

20. Bibliorafturi Marmorat; 7,5cm buc 50 

21. Agende  Nedatate, simple buc 24 

22. Pixuri simple Mina albastra și rosie: 170 

albastre, 40 rosii 

buc 210 

23. Hârtie Flipchart 61X86, 50 coli top 20 

24. Mape carton Din carton, cu elastic   25 

25. Dosar  Din plastic, cu clema rabatabila 

pentru prinderea colilor, utilizat 

pentru documente format A4 

buc 30 

26. Dosare  Din carton buc 70 

27. Notes adeziv  50x75 mm set 17 

28. Notes adeziv 75x75 mm set 17 

29. Notes adeziv 75x125 mm set 17 

30. Index  plastic buc 2 

31. Alonje indosariere  plastic; 100  buc/set set 3 



 

32. Alonje arhivare 50 buc/set set 3 

33. Alonje de mare 

capacitate  

din metal  set 5 

34. Separatoare carton  Din carton, 105x240 mm set 20 

35. Biblioraft  Plastifiat; 7,5 cm buc 230 

36. Cutie arhivare Din carton, 8 cm buc 40 

37. Cutie arhivare Din carton, 10 cm buc 90 

38. Index autoadeziv 12x45 mm,indecsi/culoare, 5 

culori 

set 27 

39. Index autoadeziv 20x50 mm,indecsi/culoare, 4 

culori 

set 55 

40. Pixuri simple rosii si 

negre 

Mina rosie si mina neagra buc 40 roșu 

 40 negru 

41. Marker permanent 

negru 

1.0 mm buc 10 

42. Marker permanent  Rosu, varf  rotund buc 10 

43. Marker permanent 

rosu varf tesit 

2.0 mm buc 10 

44. Pix corector 7 ml buc 7 

45. Text marker  Culori: 6 buc galben, 6 buc 

verde, 6 buc rosu, 8 buc albastru 

buc 26 

46. Bandă corectoare 5 mmx8mm buc 3 

47. Coli  A3, XEROX; 80 g; 500 coli/top  top 1 

48. Plic Tc5  Siliconic, burduf 20mm, 250 

buc/cut 

set 1 

49. Plic C5 162 mmx229 mm, gumat 500 set 1 

50. Cub hartie color 230 file buc 13 

51. Plic c4 traditional 80 g; 250 buc/set set 1 

52. Caiet pentru birou , 

coperti carton 

Caiet cu spirala dubla A5, 100 

file 80g/mp, coperti carton 

buc 4 

53. Banda adezivă 

transparentă 

66 mx25mm buc 5 

54. Clipboard Simplu, rosu buc 2 



 

55. Mapă prezentare 20 folii buc 10 

56. Etichete autoadezive Pentru marcatoare, 26x12 mm 

rola 

rola 5 

57. Bloc notes spira A4 60 foi buc 8 

58. Bloc notes spira A5  60 foi buc 6 

59. Dispozitii de plata tipizate set 5 

60. NIR Tipizate buc 3 

61. Bon de consum Tipizate buc 2 

62. Ordin de deplasare 

intern 

tipizate buc 2 

63. Foaie de parcurs Tipizate buc 20 

64. FAZ Tipizate  buc 96 

65. Decont de cheltuieli Tipizate  buc 2 

66. Dispozitii de plata Tipizate buc 1 

67. Lista de inventariere Tipizate buc 2 

68. Repertoar  A5 40 file buc 5 

69. Container pentru 

arhivare 

460x350x270 mm 

 

buc 16 

 
Livrarea se face la sediul Achizitorului, din Iași, str. Sărărie nr.134.



 
FORMULARE  

 
 
 

Formular 1 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
      (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al   
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................(de
numirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea 
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia 
următoare: respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau 
spălare de bani.   
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori 
economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală,  
fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.   
       Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg  
că achizitorul  procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice  
documente doveditoare de care dispunem.  
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................................................   
           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  
    
 Data completării ......................  
  
___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
(Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular 2 
 
OPERATOR ECONOMIC  
 _____________________   
     (denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al                        
denumirea/numele..............................................................................................................................sediul/adre
să operatorului economic)  în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia de   ..QQ..........QQQQQQ  
..........................................................................................................................................................................., 
demarată de către CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, declar pe proprie răspundere că:  
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile comerciale nu sunt suspendate  şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu 
suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);  
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor  şi contribuţiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
România sau în ţara în societatea este stabilită;    
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;  
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o 
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
 
Data completării ......................  
 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
(Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Formular  3   
..............................................  
(denumirea/numele ofertant)  
 

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ 
 
Către CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI 
 
Vă transmitem detaliat oferta noastră tehnică pentru produsele solicitate în cadrul prezentei 
proceduri.  
 
Denumire produs   Caracteristici minime cerute Produs/caracteristici ofertate    

   
 

   
   
   
 
   
Data _____/_____/_____  
...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură) 



 
Formular 4 

 
 

OPERATORUL ECONOMIC  
 __________________                          
   (denumirea/numele)  
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

 Către, 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi  

  Strada Sărărie nr.134, cod poştal 700116, Iaşi  
    
1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanti ai 
ofertantului ....................................................................................................................................................., 
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
furnizăm............................................................................................................................................................... 
pentru suma totală de ............................................... Ron (în litere.................................................................... 
....................................................................................................................................................Ron),  respectiv  
......................... Euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata în valoare de ...................... Ron (în 
litere .............................................................................................................Ron).   
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în 
condiţiile stipulate în cadrul secţiunii “specificaţii tehnice” din documentaţia pentru ofertanţi.  
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ................. zile, respectiv până la 
data de ............................., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate.  
4. Precizăm că:  
S depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar “alternativă”; 
S nu depunem ofertă alternativă. 
5.  Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumnevoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind câştigătoare, vor constitui un 
contract angajat între noi.  
6. Inţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o 
puteţi primi.  
 
DATA : .....................  
                  
 Ofertant, Q...................................QQQ..  
                  (semnătură autorizată)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa Formular 4 

 
Centralizator de preturi 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs Caracteristici UM 

Cantitate 

Pret 

unitar fara 

TVA 

Pret 

total fara 

TVA 

Pret total + 

TVA 

1. Hârtie de copiator A4, 80g, 500 coli/top top 351    

2. Coli carton  A4, Carton colorat  

210x297mm, 160g/mp top (250 

coli) 

buc 

250 

   

3 Marker whiteboard  2,5 mm: 5 negru,10 albastru,5 

rosu,5 verde 

buc 
25 

   

4. Marker  Cu vârf gros pt flip-chart, culori: 

18 albastru, 18 rosu, 18 verde 

buc 
54 

   

5. Marker permanent Culori: 32 negru , 20 albastru; 

2mm 

buc 
52 

   

6. Dosar  Plastic, cu șină, cu perforaţii pt. 

Biblioraft 

buc 
400 

   

7. Etichete autoadezive albe,10/A4, 105 mm x 57 mm, 

colturi drepte, 200 coli/top 

top 
6 

   

8. Bloc Notes  A6, 60coli, Spira  buc 25    

9. Creion   Standard, cu guma buc 70    

10. Notiţe autocolante 80 coli/set, 76x76 mm set 36    

11. Role scoch 19 mmx33 buc 21    

12. Pix cu gel Diverse culori: 200 albastre, 70 

rosii, 49 negre 

buc 
319 

   

13. Corector Fluid si solvent, 2x20 ml buc 17    

14. Plicuri pentru 

corespondenta 

Autoadezive, 110x220mm buc 
430 

   

15. Mape  Din carton lucios, cu elastic buc 20    

16. Creioane mecanice Mecanice,  mina: mnim 0.5, 

maxim 0.7 mm 

buc 
8 

   

17. Caiet  

 

Mecanic, A4, 2 inele buc 
5 

   

18. Folii protectie pentru 

coli  

A4, cu sistem prindere pentru 

biblioraft 

buc 
4110 

   

19. Separatoare 240x105 mm buc 1568    



 
20. Bibliorafturi Marmorat, 7.5cm buc 50    

21. Cutie arhivare  

 

Din carton, dim.: 10cm buc 
90 

   

22. Agende  Nedatate, simple buc 24    

23. Pixuri simple Mina albastra si rosie: 170 

albastre, 40 rosii 

buc 
210 

   

24. Hârtie Flipchart 61X86 cm, 50 coli top 20    

25. Mape  Din carton, cu elastic  buc 25    

26. Cutii arhivare Din carton, 8 cm buc 40    

27. Dosar  Din plastic, cu clema rabatabila, 

pentru prinderea colilor, utilizat 

pentru documente format A4 

buc 

30 

   

28. Dosare  Din carton buc 70    

29. Notes adeziv  50x75 mm set 17    

30. Notes adeziv 75x75 mm set 17    

31. Notes adeziv 75x125 mm set 17    

32. Index plastic plastic buc 2    

33. Alonje indosariere  plastic; 100  buc / set set 3    

34. Alonje arhivare 50 buc/set set 3    

35. Alonje de mare 

capacitate  

din metal  set 
5 

   

36. Separatoare carton  105x240mm set 20    

37. Biblioraft plastifiat 7.5 cm buc 230    

38. Index autoadeziv 12x45mm,indecsi/culoare, 5 

culori 

set 
27 

   

39. Index autoadeziv 20x50 m,indecsi/culoare, 4 

culori 

set 
55 

   

40. Pixuri simple rosii si 

negre 

Mina rosie si mina neagra buc 40 rosie şi 

40 neagra 

   

41. Marker permanent 

negru 

1.0mm buc 
10 

   

42. Marker permanent    Rosu, varf rotund buc 10    

43. Marker permanent  Rosu varf tesit, 2.0 mm buc 10    

44. Pix corector 7 ml buc 7    

45. Text marker  Culori: 6 buc galben, 6 buc 

verde, 6 buc rosu, 8 buc 

buc 
26 

   



 
albastru 

46. Bandă corectoare 5 mmx8mm buc 3    

47. Coli  A3, XEROX, 500 coli/top 80 g top 2    

48. Plic Tc5  Siliconic burduf 20mm, 250/cut set 1    

49. Plic C5 162 mmx229 mm gumat 500 set 1    

50. Cub hartie color 230 FILE buc 13    

51. Plic C4 traditional 80 g 80 g, 250 BUC/SET set 1    

52. Caiet pentru birou  Caiet cu spirala dubla A5, 100 

file 80g/mp, coperti carton 

buc 
4 

   

53. Banda adezivă 

transparentă 

66 mx25mm Buc 
5 

   

54. Clipboard Simplu rosu buc 2    

55. Mapă prezentare 20 folii buc 10    

56. Etichete autoadezive Pentru marcatoare 26x12 mm 

rola 

rola 
5 

   

57. Bloc notes spira A4, 60 foi buc 8    

58. Bloc notes spira A5 , 60 foi buc 6    

59. Dispozitii de plata tipizate set 5    

60. NIR Tipizate buc 3    

61. Bon de consum Tipizate Buc 2    

62. Ordin de deplasare 

intern 

tipizate Buc 
2 

   

63. Foaie de parcurs Tipizate Buc 20    

64. FAZ Tipizate  buc 96    

65. Decont de cheltuieli Tipizate  buc 2    

66. Dispozitii de plata Tipizate buc 1    

67. Lista de inventariere Tipizate buc 2    

68. Repertoar  A5, 40 file buc 5    

69. Container pentru 

arhivare 

460x350x270 mm 

 

buc 
16 

   

Pret total fara TVA   

Total valoare TVA   

Pret total + TVA   

Operator economic,_______________________      
                                                                                    (semnatura autorizată) 

 
 
 



 
Formular 5  

 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC                                            
QQQQQQQQQ    

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către, 
..................................................................................................................... 
 
Ca urmare a anunţului de achiziţie publică lansat de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI in data de 
QQQQQQQQ. .prin care operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să prezinte oferta in scopul atribuirii 
contractului de furnizare articole de PAPETĂRIE, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63249 - „Reţea de 
incluziune socială pe piaţa muncii”, noi ...........................................................QQQ.......................QQQQ.. 
............................................................................................................................................ (denumirea / 
numele ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 
1. Coletul sigilat si marcat în mod vizibil, conţinând 2 exemplare (1 original şi 1 copie) a ofertei noastre. 
 
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.  

 
Data completării ......./QQQ/............  
 

 
Cu stimă, 

Ofertant 
         .............................................. 

(semnatură autorizată) 
 



 
 Formular 6 

 
ÎMPUTERNICIRE 

 
 Subscrisa................................................................................................................., cu sediul în 
............................................................................................................................................................................. 
telefon..................................., fax ........................................., înmatriculată la Registrul Comerţului sub 
nrQQQQQQ., CUI....................................,  reprezentată legal prin......................................................., în 
calitate deQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ, împuternicim prin prezenta 
peQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ,  domiciliat în...................................................................,  
............................................................................................................................................................................. 
Identificat  cu B.I./C.IQQQQQQ..Seria...................nr.............................,CNP............................................... 
eliberat de................................................, la data de ...................., având funcţia de 
........................................................................................., să ne reprezinte la procedura de cercetare a pieţei-
studiu al pieţei, organizată de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, în scopul atribuirii contractului de 
achiziţie articole de PAPETĂRIE. 
 În îndeplinirea mandatului sau mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedura de cercetare a pieţei-studiu al pieţei.  

2. Să participe în numele subscrisei la şedinţa de deschidere şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi / sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze  răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 
 
Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
Data________________ 
 
 
 
Denumirea mandatarului _________________________________ 
 
S.C.__________________________ reprezentată prin ______________________________ 
 
 
Semnătura____________________ 


