
 

 
 

 
 

Investeste in oameni! 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013 
 

Nr./Data: 784/06.04.2015 

 

ANUNT/INVITATIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIE FURNIZARE PAPETARIE PENTRU ACTIVITATEA DE FORMARE SI 

PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR PROIECTULUI 

 

Obiectul contractului de achizitie: furnizare papetarie pentru activitatea de formare si 
pentru desfasurarea activitatilor proiectului, cod CPV 30192700-8 - papetarie  

Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare - ARoTT, cu sediul social 
in Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12,  in calitate de partener in cadrul proiectului “O sansa in 
plus la un loc de munca” POSDRU/130/5.1/G/124906, proiect finantat prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 Promovarea 
masurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea si implementarea 
masurilor active de ocupare,  lansează invitaţia pentru depunerea ofertei pentru achiziţia având ca 
obiect:  

Furnizare papetarie pentru activitatea de formare si pentru desfasurarea 
activitatilor proiectului, cod CPV 30192700-8 - papetarie 

In cadrul proiectului “O sansa in plus la un loc de munca”, pentru buna desfasurare a 
acestuia se solicita furnizarea de papetarie, pe doua loturi, dupa cum urmeaza: 

LOTUL I – papetarie pentru activitatea de formare 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
produs 

Specificatii tehnice 
UM Cantitate 

 
Cod CPV 

1. Top de hartie Format A4, 80g/mp, grad 
ridicat de alb, pentru 
activitati obisnuite  

BUC 30 

  

30197644-2 hartie 
xerografica 



2. Pix  Cu mecanism BUC 112  30192121-5 pixuri 

3. Set separatoare Cartonate, colorate 

BUC 5 

 30199600-6 
separatoare pentru 
papetarie 

4. Set notes 
adeziv 

Hartie, colorate 
BUC 5 

 
22816300-6 post-it 

5. Biblioraft  Plastic, dimensiune mare, 
3buc/set set 18 

 30197210-1 
bibliorafturi 

6. Agrafe si 
clipsuri 

Seturi puse in cutie 
BUC 3 

 30197220-4 agrafe 
de birou  

7. Folie  
protectoare 

Plastic, ambalate la set de 
100  BUC 13 

 30192000-1 folii 
protectoare 

8. Capsator  Fara specificatie tehnica 
BUC 1 

 30197320-5 
capsator 

9. Decapsator  Fara specificatie tehnica 
BUC 1 

 30197321-2 
decapsator 

10. Capse  Seturi puse in cutie 
BUC 10 

 30197220-4 agrafe 
de birou 

 

LOTUL II – papetarie pentru desfasurarea activitatilor 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
produs 

Specificatii tehnice 
UM Cantitate 

 
Cod CPV 

1. Hartie pentru 
copiator 

Format A4, 80g/mp, grad 
ridicat de alb, pentru 
activitati obisnuite  

cutii 43 

  

30197644-2 hartie 
xerografica 

2. Pix  Cu mecanism BUC 100  30192121-5 pixuri 

3. Set separatoare Cartonate, colorate 

BUC 12 

 30199600-6 
separatoare pentru 
papetarie 

4. DVD + R Fara specificatie tehnica 
BUC 150 

 30234400-2 
DVD+R 



5. Biblioraft  Plastic, dimensiune mare 
BUC 100 

 30197210-1 
bibliorafturi 

6. Dosar plastic Posibilitate de indosariat 

BUC 100 

 22852000-7 dosar 
plastic biblioraft cu 
sina  

7. Buretiera cu gel Fara specificatie tehnica 
BUC 5 

 30192700-8 
buretiera cu gel 

8. Capsator  Fara specificatie tehnica 
BUC 5 

 30197320-5 
capsator 

9. Decapsator  Fara specificatie tehnica 
BUC 5 

 30197321-2 
decapsator 

10. Evidentiatoare   Set de 5 color 
BUC 5 

 30192123-9 text 
marker 

11. Pasta 
corectoare 

Set  
BUC 3 

 30192920-6 fluid 
corector 

 
Tip şi durată contract: Contract de furnizare pe o perioadă de 12 luni 
Valoarea estimată:  LOT I 1511.29 fara TVA si LOT II 4032.26 lei fara TVA, adica 

un total de 5543.55 lei fara TVA  
Criteriu de selectie aplicat: preţul cel mai scăzut 
Procedura de atribuire aplicata: Achiziţie directa, având în vedere Ordinul Ministrului 

Fondurilor Europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de 
beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul 
"Convergenta" publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650/22.10.2013. 

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun in plic sigilat, la adresa str. Stefan 
cel Mare, nr. 12, Craiova, cod poştal 200130, Judeţ  Dolj 

Ofertantul va depune o oferta din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale 
consumabilelor mentionate, cat si pretul acestora. 

Data limită, ora si locul pentru depunerea ofertelor: 14.04.2015, ora 12:00, la sediul 
AROTT, str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 14.04.2015, ora 14:00, la sediul AROTT, 
str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova. 

 
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil curs BNR din data de 06.04.2015. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AROTT cu sediul social in Stefan cel 

Mare, nr. 12, judetul Dolj, tel  0251 418882 / fax 0251 412290, Diana Nedelcu e-mail: 
diana_nedelcu@ymail.com si adresa internet: www.arott.ro. 

Documentele obligatorii:  
1. -  Oferta financiara si tehnica 
2.    -  Declaratie neincadrare in situatiile de conflict de interese. 

mailto:diana_nedelcu@ymail.com
http://www.arott.ro/


-  Certificat de inregistrare emis de ORC – copie conform cu originalul 

            In cazul in care doriti sa ne furnizati produsele mai sus mentionate, asteptam ofertele 
dumneavoastra pe adresa Stefan cel Mare, nr. 12, judetul Dolj. 
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