
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  
Măsura 19- Dezvoltare locală prin LEADER: Submăsura 19.4 ,, Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare. 
Contract de finanțar subsecvent  1 nr.C 19401100011660675514/21.12.2016 
Beneficiar: Asociația  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

 

SOLICITARE OFERTĂ 

“Achiziţionarea Birotică, papetărie și tehnică de birou - cod CPV 30192700-8, 42964000-1, 22612000-3, 30125100-

2, 30197640-4,  39263000-3,  30199000-0, 30190000-7” 

-Achizitie directa- 

 Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor cu sediul social în Beclean Zona de Agrement Figa, nr. 22, Judeţul 
Bistrita Nasaud, România este beneficiar al finanţării nerambursabile Măsura 19- Dezvoltare locală prin LEADER: 
Submăsura 19.4 ,, Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, Contract de finanțare subsecvent  1 nr.C 
19401100011660675514/21.12.2016 
Beneficiar: Asociația  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR, publică prezentul anunţ pentru “Achiziţionarea de 
produse de Birotică, papetărie și tehnică de birou - cod CPV 30192700-8, 42964000-1, 22612000-3, 30125100-2, 
30197640-4,  39263000-3,  30199000-0, 30190000-7”. 
 
 Tip achizitie: Achizitie directa 
 
 Tip contract: Contract de Furnizare 
 
 Valoare estimata: 9.000 lei  

Lot 1 (tonere si consumabile echipamente de birou)– 5.900 lei. 
 Lot 2 (papetarie si tehnica de birou) – 3.100 lei. 

 
 Unitate de masura: conform descrierii contractului 
 
 Descrierea contractului: Produsele de birotică, papetărie și tehnică de birou vor fi contractate pentru 

desfăşurarea activitatilor GAL pe parcursul primului an de implementare a proiectului nr. C 19401100011660675514/ 

21.12.2016 (2017):  

LOT 1 Agrafe, 33mm, zincate, colturi rotunjite, 100 buc./set cutie, 10 cutii, Banda adeziva  transparenta, 19mmx33m, 

3 buc/set, 2 set, Banda adeziva de ambalare  transparenta, 48mmx66m set = 6 x rola, 2 seturi,Biblioraft , rosu, A4, 

50mm, PP exterior, carton interior cutie = 10 x buc, 6 cutii, Biblioraft , rosu, A4, 75mm, PP exterior, carton interior 

cutie = 10 x buc, 6 cutii,Capse din otel inoxidabil, 24/6, 1000capse/cutie, 10 cutii, Creion mecanic profesional, cu mină 

HB. Corp din metal, radieră încorporată. Mină 0,7 mm.15 buc,CD-R  52x, 700MB, 80 min, 25 buc/set, 7 seturi, Clipsuri 

pentru hartie 19 mm, din metal cu clema nichelata 12 buc/cutie, 5 cutii, Container de arhivare , alb, 520x360x320mm, 

40 buc, Cos pentru hartii din plasa metalica de culoare neagra, dimensiuni D = 292 mm H = 357 mm, 4 buc.Creion 

corector cu varf rotund,1-2 mm, 7ml buc , 5 buc. Cub notite adezive  neon, 75x75mm, 450 file buc = 1 x buc, 15 buc., 

Dosar, rosu, verde, negru cu sina si 2 perforatii, A4, plastic set = 25 x buc, 25 seturi, Hartie  A4, 80g, 500 coli/top cutie 

= 5 x top, 30 cutii, Hartie  A3, 80g, 500 coli/top cutie = 5 x top, 1 cutie, Lipici solid fara solvent,tran. sparent, 21g buc = 

1 x buc, 5 buc, Marker permanent,  cu doua capete, 0.5mm si 1, 00mm, negru, 3buc, Memory stick 32GB , USB 3.0, 

DTSE9 G2, banda albastra, 8 buc, Marker permanent, 140, corp plastic, negru, capac cu clip de prindere,vf. rotund, 

0.3mmmm, 5 buc. Markere pentru tabla magnetica 4 culori, 5 seturi Mine creion mecanic,  0.7mm, HB, lungime 60mm, 

12buc/cutie, 2 seturi, Permanent Marker Professional, ultra rezistent cu grosimea de scriere de la 1.5 mm/4.9 mm, 2 

buc., Pagemarker film color 25x45 mm, forma sageata, 5 culori x 25file/set, 5 seturi, Pic corector cu rescriere, 2 

vârfuri diferite: unul subţire F şi unul pentru rescriere, 3 buc, Pix cu mecanism, corp subtire din metal cu accesorii 

cromate,prevazut cu grip.Culoare scriere albastra, grosime varf 0,7mm. Culori: albastru, rosu, negru, verde, argintiu, 

20 buc., Pix fara mecanism, corp plastic, semitransparent, vf.0.3mm, culoare scriere albastra , 20 buc. Pix cu gel, varful 

din otel inoxidabil, culori stralucitoare 1,4mm (XB) 8/set., 4 seturi, Pix cu forma ergonomica si corp din plastic de 

culoarea minei. Grosimea liniei 0.8 mm, unica folosinta, albastru, 25 buc., Plic CD, fereastra,offset alb,gumat,80g, 

25buc/set , 8 seturi, Plic cu burduf B4, 250x353x40,kraft,siliconic,130g, 10 buc/set 5 seturi, Saci menaj 35L 50/set, 

rezistenti, 5 setur, Saci menaj 60L 30/set, rezistenti negri, 5 seturi, Separatoare , diverse culori, 105x240mm, 



carton,190g/mp, 100buc/set , 20 topuri ,Set corector  fluid+solvent,   2x 20 ml, 5 seturi, Tus  pentru tusiera, albastru, 

27ml, 3 buc, Notes autoadeziv 75/75 mm, 400/set neon, 5 seturi, Perforator 30 coli, pentru 2 perforatii, distantier si 

corp din metal, 3 buc., Capsator  30 coli, fabricat din plastic cu mecanism metallic, 3 buc., Marker evidentiator 4/set 

(diferite culori), 5 seturi, Tus  pentru tusiera, negru, 27ml, buc = 1 x buc, 3 buc. Burete magneti, tabla magnetica, 4 buc 

LOT 2 Cartus toner color  compatibil pt HP Laser Jet pro 500 color, 8 buc., Cartus toner negru  compatibil pt HP Laser 
Jet pro 500 color, 5 buc., Toner copiator (original) pentru copiator MP 2014, 5 buc., Developer pentru copiator MP 
2014, 1 buc. 
 
 Conditii contract: Se va incheia cate un contract pentru fiecare lot. Livrarea se va face pe baza de comenzi, 
ofertantul obligandu-se să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze produsele, în  termen de maxim 2 zile de la primirea 
comenzilor de la achizitor. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Achizitorului. Costurile aferente 
transportului produselor, cad în sarcina Furnizorului. 
  
 Conditii participare: Ofertantul va incarca oferta in catalogul electronic, pe www.e-licitatie.ro, pana la data de 
19.04.2017, ora 14.00. Ofertantul se va angaja sa respecte cerintele minime prevazute mai sus, va preciza pretul 
unitar/u.m., precum si valoarea totala fara TVA, cu 2 zecimale. Se va preciza in SEAP si firma producatoare a produselor 
ofertate. 
 
Ofertantii interesati care incarca oferta in SEAP, pot transmite o notificare de informare autoritatii contractante, pana 
la data limita de transmitere a ofertelor 19.04.2017, ora 14.00 
 
   Termen limita transmitere oferte Catalog electronic SEAP: 19.04.2017, ora 14.00 
 La data de 19.04.2017, achizitorul va selecta oferta care respecta specificatiile solicitate, din Catalogul 
electronic SEAP, prin aplicarea criteriului  pretul cel mai scazut. 
 
 In vederea incheierii contractelor de furnizare, Ofertantul/ofertantii castigatori, in termen de 2 zile vor 
transmite in original oferta si documentele care insotesc oferta, inclusiv Certificatul constatator ORC al ofertantului, 
in termen de valabilitate (Codul CAEN al prestatorului trebuie sa corespunda cu domeniul de activitate  adecvat tipului 
de bunuri ce sunt achizitionate enumerate in Caietul de sarcini), la sediul Autoritatii contractante. Contractul intre 
parti va fi incheiat dupa primirea documentelor solicitate, iar executarea efectiva a contractelor va incepe din 
momentul avizarii achizitiei de catre Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 6 Nord-Vest, Satu Mare. 
 
 
 
 Informatii suplimentare:  
Asociatia Parteneriat GAL Tinutul Haiducilor Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22 si la tel. 0736641429, între orele 
10-15, e-mail: roxana.ciobanu@airdd.ro. Persoana  de contact Roxana Ciobanu. 
 

http://www.e-licitatie.ro/

