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Nr. 

Aprobat, 

Director General, 

  Manon Emilia Cristoloveanu 

 

 

CAIET DE SARCINI 

Consumabile 

 

 OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE 

 

 Încheierea contractului de furnizare consumabile menţionate în prezentul caiet de sarcini, pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice în cadrul diferitelor activităţi implementate în cadrul 

proiectului : ,,REŢEA  DE  CENTRE  DE  SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 

– SOS  VIOLENŢA,, şi necesită achiziţionarea de bunuri cu următoarele caracteristici tehnice 

 

Produse Specificaţii tehnice 
Unitate de 

măsura 
Cantitatea 

Preţ/ 

unitate 

fara 

TVA 

Total preţ 

faraTVA 

(lei) 

Biblioraft  carton 

 

 

Dimensiuni: 285 (L) x 

318 (l)mm 

Latime: 7.5cm 

Culoare: albastru 

Alte detalii: 

1: realizat din carton 

(reciclat, in proportie de 

80%), plastifiat 

2: mecanism nichelat 

3: baza inferioara 

metalica 

4: buzunar exterior pt. 

eticheta 

5: orificiu de prindere 

buc 10 4,44 44,40 

Dosar carton 

incopciat 

Dosar cu sina dura 

carton duplex alb 

250g/mp 

buc 500 0,40 200 

File de protectie 

standard 

deschidere sus 

Grosime: 38 mic. 

(grosimea standard) 

Format: A4 

Ambalare: 100 buc/set 

Alte detalii: 

1: realizate din 

polipropilena 

set 5 8,90 44,50 
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2: deschidere in partea de 

sus 

3: perforatii multiple pt. 

indosariere 

Hârtie pentru 

fotocopiatoare şi 

xerografică A4 

90g/mp, ambalare:500 

coli/top, culoare: alba, 

grad de alb minim 95%, 

dimensiune: 210 x 297 

mm. Compatibilitate: 

imprimare laser si inkjet, 

copiatoare. 

top 100 11,30 1130 

Etichete 

autocolante 

biblioraft 

 

Dimensiuni :192 x 39 

mm 

Ambalare: 25 coli/top 

<=>175 etichete / top 

Hartia din spate 

siliconica (57gr/mp.- 60 

microni) 

Hartia din fata alba 

(57gr/mp.- 60 microni 

top 2 32,25 64,50 

Marker 

permanent 

text/CD 

Tip marker: permanent-

OHP 

Varf: rotund 

Grosimea liniei trasate: 

1.0mm 

Culoare: negru 

Alte detalii: 

1: cerneala pe baza de 

alcool 

2: cerneala rezistenta la 

apa 

3: cerneala rezistenta la 

stergere 

Recomandat pt.: filme pt. 

retroproiector precum si 

alte tipuri de filme din 

plastic, plastic, cauciuc, 

metal, sticla, portelan  

buc 4 2,42 9,68 

Pixuri cu 

mecanism 

Grosimea varfului: 

0.5mm 

Culoare: albastru 

Alte detalii: 

1: corp transparent 

buc 20 0,88 17,60 

Memory stick   tip port USB: Standard buc 3 48,39 145,17 
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USB  

 Capacitate: 32 GB  

Interfata USB: USB 2.0 

Tăviţă documente  3 sertare, cu distanţiere buc 3 36,30 108,90 

Suport vertical   din carton, diferite culori, buc 
6 5,25 31,50 

Notes autoadeziv 
cub, 76 x 76mm, 450 

file/set 
buc 

10 2,02 20,02 

Pix cu gel   
fara mecanism, 0.6mm, 

albastru 
buc    100 

1,61 161 

Alonja  cu sistem de îndosariere buc 200 
0,40 80 

Toner  

multifunctionala 

laser monocrom 

Kyocera FS 1220 MFP buc 2 371,46 742,92 

Capsator 10 coli 

si perforator FC 

10 si decapsator  

albastru/verde, RAPID 

F5 
set 3 

33,87 101,62 

Capse    10/4, 1000 buc/cutie, cutie 10 
3,50 35,00 

Agrafe pt. birou  
colorate, 33mm, 100 

buc/cutie 
cutie 10 

4,03 40,30 

Clips  25mm, 12 buc/cutie cutie 4 
4,03 16,13 

Ace cu gamalie  
gamalie colorata, 25 

buc/cutie 
cutie 10 

1,62 16,20 

Total     3009,62 

 

 

Sursa de finanţare: Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Componenta RO20,, Violenţa domestică şi 

violenţa bazată pe deosebirea de sex,,. 

CONDIŢII DE CALITATE A PRODUSELOR 

Consumabilele care fac obiectul achiziţiei trebuie să corespundă din punct de vedere calitativ, conform 

specificaţiilor tehnice . 

TERMENUL DE GARANŢIE A PRODUSELOR 

Orice problemă apărută în perioada de garanţie, legată de calitatea produsului furnizat, va fi comunicată 

furnizorului să rezolve problema în aşa fel încât calitatea produsului sa nu fie modificată, suportând costurile de 

transport şi reparare. 

TERMENUL DE LIVRARE a produselor este de 10 zile de la comanda. 

LOCUL DE LIVRARE: produsele vor fi livrate la sediul achizitorului:DGASPC Galaţi din str. Brăilei 138 B, 

costurile privind transportul vor fi suportate în întregime de către furnizor. 

RECEPŢIA PRODUSULUI: 

http://www.dpap.ro/suport-vertical-din-carton-diferite-culori-herlitz.html
http://www.dpap.ro/pix-cu-gel-fara-mecanism-0-6mm-rosu-pentel-hybrid-grip.html
http://www.dpap.ro/set-capsator-10-coli-si-perforator-fc-10-si-decapsator-albastru-verde-rapid-f5.html
http://www.dpap.ro/set-capsator-10-coli-si-perforator-fc-10-si-decapsator-albastru-verde-rapid-f5.html
http://www.dpap.ro/set-capsator-10-coli-si-perforator-fc-10-si-decapsator-albastru-verde-rapid-f5.html
http://www.dpap.ro/capse-10-4-1000-buc-cutie-rapid-standard.html
http://www.dpap.ro/agrafe-pt-birou-colorate-33mm-100-buc-cutie-memoris-precious.html
http://www.dpap.ro/clips-25mm-12-buc-cutie-memoris-precious.html
http://www.dpap.ro/ace-cu-gamalie-colorata-25-buc-cutie-rio.html
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Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produsului livrat. În cazul viciilor, acestea vor fi sesizate în scris 

furnizorului în termen de 48 de ore de la apariţia lor, iar acesta are obligaţia să rezolve problema în aşa fel încât 

calitatea produsului să nu fie modificată, suportând costurile de transport. Ofertele care conţin produse ne 

conforme specificaţiilor tehnice solicitate vor fi respinse de comisia de evaluare a ofertelor. 

MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Plata facturii se va efectua în termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii la registratura institutiei.  

PREŢUL PRODUSULUI 

Este cel rezultat în urma adjudecării prin procesul verbal de selecţie, criteriul de atribuire fiind ,, preţul cel mai 

scăzut,,. 

CONDIŢII DE PARTICIPARE 

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea tehnică cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, propunerea 

financiară şi certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. 

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste că ofertantul desfăşoară activităţi 

similare celor care fac obiectul prezentei achiziţii ( în original sau copie legalizată sau copie lizibilă cu 

menţiunea ,,conform cu originalul,,) semnat şi ştampilat de reprezentantul legal din care să rezulte : numele 

complet, sediul, persoanele autorizate/administratori. 

 

Notă:  Ofertantul îşi asumă faptul că informaţiile din Certificatul Constatator sunt reale şi valabile la data limită 

de depunere a ofertelor. 

 

Ofertele se primesc în plic închis la sediul DGASPC Galaţi, până la data de 29.10.2015, ora 1000. 

 

Notă: 

Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa operatorului economic, pentru a permite returnarea 

ofertei, fără a fi deschisă, în cazul în care oferta este declarat întârziată şi adresa destinatarului: 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Adresa: strada Brăilei nr. 138 B, inscripţionată şi denumirea procedurii ( Încredinţare directă:,, Furnizare 

consumabile şi ,, menţionat ,, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA DATEI DE :     , ora ) 

Dacă plicul exterior nu este marcat conform precizărilor anterioare, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio 

responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. Fiecare exemplar al ofertei va avea marginile numerotate, semnate de 

către reprezentantul autorizat al operatorului economic. 

Specificaţiile tehnice se pot pune la dispoziţia ofertanţilor gratuit în format electronic, prin e-mail, în urma 

unei solicitări scrise şi semnată de reprezentantul legal al ofertantului, în care va fi precizat denumirea societăţii, 

nr. de telefon/fax, adresa de e-mail şi transmisă la nr. de fax 0236/312122 sau e-mail 

achizitiidgaspcgl@yahoo.com 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în 

Caietul de sarcini. 

 

Echipa proiect, 

Nicoleta Ioviţă 

 

Mădălina Filotti 

 

Cristina Oancea 

mailto:achizitiidgaspcgl@yahoo.com
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