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Investeşte în oameni!                                                                                                                                  
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013                                                                                                                                             
Axa prioritară: 3: “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor”                                                                    
Domeniul major de intervenţie: 3.2: “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea 
adaptabilităţii                                                                                                                                                                
Titlul proiectului: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin 
promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi 
competitivităţii – (TICFIN)                                                                                                                                   
Beneficiar: Institutul Bancar Roman                                                                                                                                       
Nr de identificare al contractului: POSDRU/81/3.2/S/53966           

 
SPECIFICATII TEHNICE 

PROCEDURA: Prospectare a pietei – studiu de piata 
Achizitia de produse de papetarie 

 

I.  Introducere   

Prin prezenta solicitare de ofertă, SC SIVECO ROMANIA S.A., în calitate de  
Partener 1 în cadrul Proiectului „Dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii 
informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – 
(TICFIN)” invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia 
de produse de papetarie în conformitate cu cerinţele incluse în acest document. 

Descrierea specificaţiilor tehnice conţine informaţii privind regulile de bază care 
trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică 
corespunzător cu necesităţile achizitorului. 

II. Descriere proiect 

Obiectivul general al proiectului: Cresterea gradului de adaptabilitate al 
angajatilor din sectorul financiar-bancar prin dezvoltarea de cursuri de formare 
profesionala continua, bazate pe noile tehnologii. 

 

III. Surse de finanţare:  

Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabila acordata de Fondul Social 
European  

S.C.SIVECO Romania SA, in calitate de Partener  in cadrul proiectului, lanseaza 
procedura de achizitie „Prospectare a pietei – Studiu de piata” in conformitate cu 
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prevederile art. 6, teza I, lit. b) din Anexa 1 la Instructiunea 26/2010 emisa de 
AMPOSDRU. 

IV. Descriera achizitiei: 

Obiectul contractului il reprezinta achizitia de produse de papetarie in vederea 
implementarii Proiectului ” Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din 
sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de 
comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN)”, aferente 
anului 2012, prin procedura de achizitie „ Prospectare a pietei – Studiu de piata ”. 

Coduri CPV: 
 
30199230-1  - Plicuri  
30234300-1  - Compact-discuri (CD-uri) 
30192121-5 -  Pixuri 
30199500-5 - Bibliorafturi, mape de 
corespondenţă, clasoare şi articole similare 
22816100-4  - Blocnotesuri 
30197630-1  - Hartie pentru tiparit 
30197320-5  - Capsatoare 
30124400-8 -  Cartuse de Capse 
30197330-8  - Perforatoare 
30199760-5  - Etichete 
22816300-6  - Post-it   
30197220-4  - Agrafe de birou 
30199600-6  - Separatoare pentru papetarie 
30192920-6 - Lichid corector 
30193200-0 - Tăviţe sau organizatoare de birou 
30197621-5 -  Bloc de hârtie pentru flipchart 
30192123-9 - Carioca 
30193700-5 -Cutie de depozitare a dosarelor 
30192125- Carioca permanente 
 
Valoarea estimata pentru achizitionarea serviciilor este de 7.020,62 lei fara TVA. 
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B. SPECIFICAŢII TEHNICE 
Cerintele impuse prin specificatiile tehnice sunt minimale. 

Nr. 
crt. DENUMIRE Cod C.P.V. SPECIFICATII TEHNICE U/M 

C
an

tit
at

e 

1.  Plicuri pentru 
corespondenta 30199230-1 

Plic cu burduf, 120 g. Hartie maro, 
dimensiuni corespunzatoare 
pentru inmagazinarea a unui 
numar de 500 coli A4: 

buc 200 

2.  Plicuri pentru 
CD-uri 30199230-1 

Plic cu fereastra pentru cd-uri, 
culoare: alb; Mod de lipire: gumat;  
se sigileaza prin umezirea 
suprafetei gumate 

buc 300 

3.  
Compact-
discuri (CD-
uri) 

30234300-1 CD-R, viteza 52X, 80 min, 700 
MB.  buc 300 

4.  Pix 30192121-5 

Pix de unica folosinta culoare 
portocaliu, prevazut cu corp opac 
din plastic, capac ventilat de 
culoarea minei.  cu varf de 1,2 
mm. Culoare mina: albastru 

buc 300 

5.  Mapa carton 30199500-5 

Mapa carton 450g/mp, cu elastic; 
Confectionata din carton color 450 
gr/mp. Inchidere cu elastic. 
Dimensiune: 240 x 320 mm; 
Diverse culori 

buc 300 

6.  Dosar plastic 30199500-5 

Dosar din plastic, cu şină şi 
multiple perforaţii, format: A4, 
realizat din PVC, etichetă pe 
margine, multiple perforaţii pentru 
îndosariere, copertă faţă 
transparentă 

buc 300 

7.  Blocnotes A5 22816100-4 Bloc notes cu spira, A5, 50 file, 
dictando buc 300 

8.  Hartie xerox 
A4 30197630-1 Format: A4, Gramaj: 80 g/mp, 

Ambalare: 500 coli/top top 100 

9.  Capsator 30197320-5 

Capsator manual de arhivare 
documente pentru uz profesional 
de birou, metalic; capacitate de 
capsare: 60-240 coli 

buc 1 

10.  Capse 30124400-8 
Ambalare: 1000 buc/cutie, 
galvanizate. Tip de capse 
compatibile cu produsul de la 

cutie 30 
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pozitia 09. Capacitate 100 coli 

11.  Perforator 30197330-8 

Perforator. prevazut cu distantier 
pana la A2. Capacitate gauri: 4. 4 
perforații ce poate fi transformat 
în perforator cu 2,3,5,6 perforații, 
Brațul de apăsare este învelit în 
cauciuc, corp din metal. Culori 
diverse 

buc 1 

12.  File protectie 25213500-2 

File protecţie din plastic  A4, 
deschidere sus, transparente-
cristal, realizate din polipropilena, 
perforaţii standard pentru 
îndosariere, 100 buc/set 

set 18 

13.  Bibliorafturi 30197210-1 

Biblioraft plastifiat A4 cu folie din 
propilena, 2 mecanisme metalice 
de înalta fiabilitate, buzunar 
transparent pentru etichete, inel 
de prindere metalic. Lăţime: 8 cm;  

buc 100 

14.  Etichete 30199760-5 

Etichete autoadezive 4/A4. 
Etichetele sunt pretaiate pe format 
A4. Pot fi tiparite cu imprimanta 
laser, inkjet, copiator sau scrise de 
mana. Culoare: alb 

coli 100 

15.  Post-it-uri 22816300-6 
Notes adeziv post-it dimensiunea 
76 x 76 mm, 100 file / buc, diverse 
culori 

buc 25 

16.  Agrafe birou 30197220-4 
Agrafe de birou Realizate din 
metal nichelat, inoxidabil. 
Dimensiune 28 mm, 100 buc/cutie 

cutie 50 

17.  Separatoare 30199600-6 

Separatoare din carton 190g/mp 
pentru biblioraft, dimensiuni: 240 x 
105 mm, ambalare: 100 buc/set, 
perforaţii standard pt. îndosariere 

set 5 

18.  Pasta 
corectoare 30192920-6 

Fluid corector cu aplicator cu 
pensula  în sticluţa de 20 ml. 
Lăţime pensulă aproximativ 3 mm, 
uscare rapidă după aplicarea 
pastei 

buc 4 

19.  Tava de birou 30193200-0 
Tava documente din material 
plastic cu proprietati antistatice. 
Capacita de stocare 500 coli A4 

buc 8 

20.  Hartie pentru 
flipchart 30197621-5 

Rezerva hartie pentru flipchart, 
50coli/top (cu microperforatii); 
Hartie alba de 80 gr/mp cu 

top 3 
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microperforatii si 5 gauri; Fata 
caroiata si verso velina; 
Dimensiuni: 65 x 100 cm 

21.  Marker pentru 
tabla 30192123-9 

Marker utilizat pentru scrierea pe 
tabla; uscare rapida. Varf rotund = 
3.0 mm Culoare: negru/ rosu/ 
albastru/ verde Ambalare: 4 
buc/set, diverse culori 

set 3 

22.  Cutie pentru 
arhivare 30193700-5 

Container de arhivare pentru 
bibliorafturi ce poate asigura 
depozitarea a 6 buc. bibliorafturi 
de 8 mm. Culoare: alb 

buc 10 

23.  Marker pentru 
CD 30192123-9 

Marker permanent, varf 0,5mm - 
0.7 mm, Corp din plastic metalizat, 
pentru scriere pe CD, Cerneala 
neagra pe baza de alcool, uscare 
rapida. 

buc 3 

  
 

• Livrare 
 

Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului din Şoseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 73-81, 
Complex Victoria Park, Corp Cladire C4, sector 1, cod postal 013685, sector 1, Bucureşti, 
România insotite obligatoriu de certificatul de garantie al produsului, factura si proces 
verbal de predare – primire. 
 
Termenul de livrare a produselor este de 10 zile de la data semnarii contractului. 

• Recepţia produselor 

Produsele vor fi recepţionate cantitativ la sediul achizitorului la primirea lor şi calitativ 
prin sondaj. 

In cazul in care unele produse nu corespund calitativ conform cerintelor din 
Specificatiile tehnice, se va intocmi un act de refuz ce va fi inmanat delegatului 
furnizorului. In acest caz furnizorul se obliga sa inlocuiasca produsele neconforme si 
sa livreze produse conforme in termen de maxim 48 ore de la constatarea 
deficientelor.. 

In cazul in care furnizorul nu va inlocui produsele neconforme in termenul stabilit, 
Achizitorul va putea aplica prevederile contractuale privind rezilierea contractului si 
sa execute garantia de buna executie constituita de Furnizor. 

• Ofertantul trebuie sa furnizeze produse care sa aiba o perioada de garantie 
de minim 6 luni de la data livrarii acestora. 
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• Contractul va fi acordat operatorului economic care va transmite o oferta care 
să îndeplinească specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ 
evaluat.  
 

• Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai 
scăzut. 

 
Neprezentarea propunerii tehnice sau financiare va duce la descalificarea 
ofertei ca fiind neconforma. 

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale 
 
 
• Ofertantii vor depune ca documente de calificare :  

- Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului 
Comerţului, de pe lângă instanţa competentă, în original  sau copie 
legalizată  din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al 
societăţii conform codului CAEN, valabil la data depunerii ofertelor. 
Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate furnizarea 
de produse de tipul celor supuse ofertării.  

- Prezentarea a cel putin unui contract prin care se probeaza ca  
ofertantul a furnizat, in ultimii 3 ani, produse similare cu cele care fac 
obiectul prezentei achizitii. In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor 
minime solicitate cu privire la experienta similara, ofertantul  are 
obligatia de a prezenta in original, in copie legalizata sau in copie cu 
mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat, documente 
suport: informatii relevante din contracte, acceptante finale, scrisori de 
recomandare sau orice alte documente echivalente contrasemnate de 
catre autoritatea contractanta/clientul privat, din care sa rezulte 
informatii cu privire  la: beneficiarul contractului, perioada in care s-a 
derulat contractul, tipul produselor livrate si valoarea contractului.   

Modul de prezentare a ofertei 
Ofertele vor fi depuse la urmatoarea adresa: 
SC SIVECO ROMANIA SA 
Adresă: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp C4, 

sector 1 
Tel: 021 3023300; fax: 021 3023391; 
E-mail: cristian.zachiteanu@siveco.ro 

a. Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă 
adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

b. Data limita pentru primirea ofertelor este 12 iunie 2012, ora 14.00, la adresa 
mai sus mentionata.  



 
 
 

7 
 

c. Ofertele pot fi  transmise prin posta, curier, sau depuse personal la punctul 
de lucru al achizitorului. 

d. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data 
limită pentru depunerea ofertelor. 

e. Oferta financiara se va prezenta astfel : 
i. Preţul ofertat va include pretul produselor conform Specificaţiilor 

tehnice menţionate în acest document care vor fi livrate la 
sediul achizitorului. 

ii. Preturile vor  fi prezentate in Lei, fara TVA cu doua zecimale.  
iii. Preturile precizate in oferta operatorului economic vor ramane 

ferme pe toata durata derularii contractului. 
iv. Ofertele considerate conforme din punct de vedere al 

specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor, 
fără TVA. Contractul se acordă operatorului economic care 
oferă cel mai scazut preţ. 

v. Oferta financiară se va întocmi respectând formularele anexă la 
prezentul document. 

vi. Plata serviciilor se va face în Lei, prin ordin de plată, în termen 
de 30 de zile de la primirea facturii. Achizitorul va recepţiona 
produsele furnizate pe baza Procesului verbal de recepţie. 
 

f. Atribuirea contractului se face pe baza criteriului de atribuire „pretul cel 
mai scazut”. 

g. Fiecare oferta va contine propunerea tehnica si propunerea financiara. 
Ofertele vor fi depuse intr-un exemplar in original, într-un plic închis 
corespunzător şi netransparent. 

Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină: 
1. Documente de calificare 
2. Propunerea tehnică 
3. Propunerea financiară 

 
Întreaga ofertă va fi: 
- iniţializată şi ştampilată pe fiecare pagină şi 
- numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă 
fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”. 
 

Plicul trebuie să fie marcat astfel : 
 

a) adresa “SC SIVECO ROMANIA SA” 
b) denumirea procedurii „Prospectare a pietei – studiu de piata” 
c) denumirea Proiectului: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale 

angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor 
tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii 
adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN), POSDRU/81/3.2/S/53966 
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d) «În atentia: Cristian Nicolae Zachiteanu» 
e) Numele ofertantului. 

Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, SIVECO ROMANIA nu 
îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Nu vor fi admise plicuri 
deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive. 

h. Contractul  va intra in vigoare la data semnarii acestuia si va fi valabil pana la 
data de 31 iulie 2012. 

i. Ofertantul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes 
legitim printr-un act al achizitorului, are dreptul de a depune contestaţie la 
sediul achizitorului. 
Contestaţia se formulează în scris în termen de 2 zile de la data primirii 
comunicării rezultatului procedurii. 
În vederea soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurii, Achizitorul 
va înfiinţa o comisie competentă, formată dintr-un număr impar de persoane. 
Deciziile comisiei privind soluţionarea contestaţiilor vor fi emise în termen de 
maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii acestora la sediul achizitorului. 

j. Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni până 
vineri, între orele 10.00 - 16.30 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale la 
adresa de mai jos: 

Contact: 
Cristian Nicolae Zachiteanu 
Adresă: cristian.zachiteanu@siveco.ro 
Tel: +40 21 302 33 00; fax: +40 21 302 33 91 
E-mail: cristian.zachiteanu@siveco.ro  

 
Presedinte si Director General  
Irina Socol 

 
                                                                                               

Avizat 
Alexandra Tanase 

 
 

  Intocmit 
Cristian Nicolae Zachiteanu 
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FORMULAR 1 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele) 

    FORMULAR DE OFERTA 
 

Nume proiect: 

Cod proiect: 

Catre......................................................... 
(denumirea achizitorului si adresa completa)  

    Domnilor,  

   1. Examinand documentatia, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 
cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam ..........(denumirea produselor 
furnizate) pentru suma de ..................... (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), 
platibila dupa receptia produselor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare 
de ...................... (suma in litere si in cifre).  

      2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam 
produsele in maxim 30 zile de la data semnarii contractului.  

   3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in 
litere si cifre), respectiv pana la data de .................. (ziua/luna/anul), si ea va ramane 
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 
valabilitate.  
 
   4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita 
castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.   

  5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta 
oferta pe care o puteti primi.  

    Data .../.../...  

   . ....................., (stampila si semnatura), in calitate de ........................, legal autorizat sa 
semnez oferta pentru si in numele ........................... (denumirea/numele operatorului 
economic) 
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FORMULAR 2 

CENTRALIZATOR DE PRETURI  

Nr. 
Crt.  

Denumire Produse 

 

Cantitatea 

(1) 

 

U.M. 

(2) 

Pret unitar  in lei  

fara TVA 

(3)  

Pret total lei 

 fara TVA 

(4) = (1) x (3)  

1 Plicuri pentru 
corespondenta 

200 buc  
 

2 Plicuri pentru CD-uri 300 buc   

3 Compact-discuri (CD-
uri) 300 Buc  

 

4 Pix 300 Buc   

5 Mapa carton 300 Buc   

6 Dosar plastic 300 Buc   

7 Blocnotes A5 300 Buc   

8 Hartie xerox A4 100 Top   

9 Capsator 1 Buc   

10 Capse 30 Cutie   

11 Perforator 1 Buc   

12 File protectie 18 Set   

13 Bibliorafturi 100 Buc   

14 Etichete 100 Coli   

15 Post-it-uri 25 Buc   

16 Agrafe birou 50 Cutie   

17 Separatoare 5 set   

18 Pasta corectoare 4 buc   

19 Tava de birou 8 buc   

20 Hartie pentru flipchart 3 top   
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21 Marker pentru tabla 3 set   

22 Cutie pentru arhivare 10 buc   

23 Marker pentru CD 3 buc   

 TOTAL LEI  

(fara TVA) 

    

      

Data completarii:  

 

Ofertant, 

(numele, semnatura autorizata si stampila) 

 
 


