
 

   
 

 

 

  

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

Către: Operatorii economici interesați 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Asociația Pakiv România, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil 
Racoviță, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, Telefon / Fax: 0258811170, E-mail: 
pakiv_romania@yahoo.com, CUI: 18115500, Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42/ 
27.10.2005, intenționează să achiziționeze: 

Materiale consumabile, în cadrul Proiectului „Nordis – Creșterea șanselor de incluziune socială a 
romilor privați de libertate din Penitenciarul Aiud”, conform specificațiilor tehnice de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumire produs Specificații tehnice produs UM Cantitate 

1 Agrafe birou  28 mm, 200 buc/cutie, diverse culori cutie 20 

2 Agrafe birou  78 mm, 100 buc/cutie cutie 20 

3 Ascutitoare dubla  
Ascutitoare dubla, cu recipient colector, 
plastic 

bucata 10 

4 Biblioraft A4 

Material: carton rigid laminat, diverse culori, 
cu aspect lucios 
Format: A4 
Latime cotor: 8 cm 
Capacitate: 600 coli de 80 g/mp 
Mecanism metalic de calitate, asezat pe latura 
mare a biblioraftului 
Mecanism patentat cu deschidere 180 de 
grade, Dimensiuni: 318 x 285 x 80 mm 

bucata 200 

5 Caiet dictando 

Hartie alba, care sa impiedice impregnarea 
cernelii atunci cand se utilizeaza stiloul. 
Coperta carton flexibl, lucios, rezistenta in 
timp 
Format hartie: A4+ (230x295 mm) 
Colturi usor rotunjite 
Hartie alba 90 g/mp 
Liniatura: dictando (inaltime rand de 8 mm) si 
matematica (patratica de 5x5 mm) 
File cu microperforatii pentru desprindere 

bucata 20 



 

   
 

usoara si perforatii pentru indosariere 
4 perforatii pentru indosariere 
Model neliniat 
Culoare: negru 
Dimensiuni caiet cu tot cu spira: 241x294 mm 
Nr. file: 90 

6 Calculator birou  

16 digiti 
Display LCD, rabatabil 
Alimentare dubla - solara+baterie 
Inchidere automata in caz de neutilizare 
Memorii independente 
Taste din plastic 
Tasta de corectie rapida 
Taste schimbare semn + sau minus 
Tasta GT (Grand Total) 
Tasta 00 
Tasta TAX+ 
Tasta TAX- 
Buton selectie numar zecimale 
Calcule partiale si afisare total general 
Calcul radicali 
Calcule procentuale % 
Separator unitati mii 
Selector de rotunjire zecimale calculate 
Dimensiuni: lungime max. 19,8 cm x lățime 
max. 15 cm x înălțime max. 3,8 cm  
Greutate: max. 120 gr 

bucata 7 

7 Capsator metalic 
Capsator metalic, capacitate de capsare de 
min. 40 coli, capse 24/6 - 26/6, albastru, 
garantie 10 ani 

bucata 6 

8 Capse  
Capse 24/8, 1000 buc/cutie, capacitate de 
capsare 40-70 coli 

cutie 20 

9 Creion mina grafit 
Creion mina grafit, triunghiular, cu radiera 
duritate HB, varf de 2.2 mm 

bucata 69 

10 Creion mecanic  

Foarte confortabil, grip din cauciuc natural 
Radiera protejata de un mic capacel cromat 
Varf calibrat, din otel inoxidabil, cromat 
Sistem de prindere mina patentat, din alama, 
ce asigura o prindere ferma, dar elastica a 
minei 
Clip din otel si accesorii cromate 
Mina: 0.7 mm 
Tip mecanism: click, prin apasare 
Material corp: plastic ABS, lacuit 

bucata 30 

11 Dosar din plastic 
Dosar din plastic, format A4, cu sina, 11 
perforatii standard pentru indosariere in 
biblioraft, 10buc/set, albastru 

bucata 170 



 

   
 

12 
Folie protectie 
documente  

Folie protectie documente A4, 75 microni, 
100buc/set 

set 70 

13 Hartie copiator A4  

Hartie copiator A4, 80gr/mp, 500 coli/top, 
produsul trebuie sa aiba un certificate de 
calitate tip Larex, dar nu mai vechi de 2017 cu 
urmatoarele caracteristici minime: 
Gramaj minim 80 g/m2, grosime minim 109 
micr, densitate minim0.74%, grad de alb 
minim 111%, umiditate maxim 4.7%, cenusa 
maxim 12.7%. 

top 370 

14 Hartie copiator A3 

Hartie copiator A3, 80gr/mp, 500 coli/top, 
produsul trebuie sa aiba un certificate de 
calitate tip Larex, dar nu mai vechi de 2017 cu 
urmatoarele caracteristici minime: 
Gramaj minim 80 g/m2, grosime minim 109 
micr, densitate minim0.74%, grad de alb 
minim 111%, umiditate maxim 4.7%, cenusa 
maxim 12.7%. 

top 10 

15 
Memorie Flash 
Drive  

Memorie Flash Drive, USB 3.0, min. 32GB bucata 60 

16 Notite adezive  
tip sageata, 5x12x44-45mm, min. 125 file/set, 
min. 5 culori neon 

bucata 50 

17 Notite adezive  76x76mm, 100 file, portocaliu neon bucata 50 

18 Pix cu gel  

Pix cu gel cu scriere ce se usuca rapid 
Mecanism de actionare mina: click (prin 
apasare) 
Corp din plastic transparent, cu zona grip in 
culoarea scrierii 
Varf de 0.7 mm 
Corp cu forma cilindrica 
Zona de prindere cauciucata, ergonomica, 
pentru utilizare confortabila 
Clema capac pentru atasare la agenda, mapa 
Diverse culori scriere 
Grosime corp: aproximativ 10 mm 
Lungime pix: max. 147 mm 

bucata 254 

19 
Separator carton 
albastru 

105x240mm, 180gr/mp, 100buc/set, albastru set 50 

20 
Separator carton 
galben 

105x240mm, 180gr/mp, 100buc/set, galben set 50 

21 
Textmarker 
metalizat 

Varf tesit, grosime scriere aproximativ 1-5 mm 
Culori: verde, albastru, violet, rosu 
Ambalare: 4 bucati/set 
Dimensiuni (lungime maxima x latime maxima 
x grosime maxima): 115 x 25 x 16 mm 

bucata 50 

 



 

   
 

Poziție PAP: B4 - Materiale consumabile/birotică echipa de management Beneficiar (ex. pixuri, hârtie 
etc.)  și B6 - Materiale consumabile/birotică/educative pentru activități cu beneficiarii (ex. pixuri, 
hârtie, cărți, acuarele, capsatoare, perforatoare etc.). 

Cod CPV: 30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2), 30197642-8 - Hârtie pentru fotocopiatoare şi 
xerografică (Rev.2), 30197000-6 - Articole mărunte de birou (Rev.2). 

Legislație aplicabilă: având în vedere valoarea estimată a achiziției, Asociația Pakiv România va aplica 
prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare, care stipulează că “autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct 
produse sau servicii, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 
135.060 lei” și principiile menţionate la art. 2 alin. (2) din același act normativ. 

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de achiziție publică de produse. 
Perioada de livrare va fi de maxim 5 zile de la primirea comenzii din partea  Asociației Pakiv Romania. 

Valoarea estimată a achiziției: 16,134.36 lei, fără TVA. 

Sursa de finanțare: Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS/OP) 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Condiții de participare:  

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor 
prevăzute la Specificații tehnice produs (se va completa Formularul nr. 1). Aceasta va fi însoțită de 
documente suport (fișe tehnice, extrase din cataloage etc.) din care să reiasă caracteristicile tehnice 
ale produselor solicitate. 

ATENȚIE: Netratarea aspectelor menționate în cadrul Specificațiilor tehnice va atrage respingerea 
ofertei. 

- Propunerea financiară (se va completa Formularul nr. 2) trebuie să fie prezentată în Lei, valorile fiind 
exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care 
vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt:  

a) Centralizatorul de prețuri (Anexa la formularul de ofertă).  

Oferta financiară va consemna valoarea totală aferentă contractului pentru care se depune oferta.  

ATENȚIE: Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
îndeplinirea contractului de achiziție publică. 

- NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază. 

- NU se acceptă oferte întârziate. 

Ofertanții au obligația de a depune, împreună cu propunerea tehnică și propunerea financiară, 
următoarele documente: 

- Declarația privind conflictul de interese (se va completa Formularul nr. 3); 

- Declaraţia privind acceptarea clauzelor contractuale (se va completa Formularul nr. 4); 

- Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care 
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare 
a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a furniza produsele ce fac obiectul 



 

   
 

achiziției. Obiectul achiziției trebuie să aibă corespondent în codul/rile CAEN (activități principale și/sau 
secundare) înscrise în Certificatul constatator și să fie autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 
359/2004, cu modificările și completările ulterioare. Informațiile din certificatul constatator să fie 
reale/valide la data prezentării acestuia. 

Data limită pentru depunerea ofertei: 14.06.2021, ora: 15:00. 

Adresa la care se transmit ofertele: pakiv_romania@yahoo.com 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 

maxim 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

Solicitările de clarificări vor fi formulate în scris și se vor transmite pe adresa de e-mail 
pakiv_romania@yahoo.com 

Informații suplimentare: 

În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu prețuri egale de 
către ofertanţii clasaţi pe primul loc, Asociația Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea unor 
noi propuneri financiare îmbunătăţite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite o nouă 
ofertă prin e-mail, până la data și ora solicitată, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui 
nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Dacă și după prezentarea acestor oferte egalitatea 
se menține, se va proceda la anularea achiziției. 

În cazul în care un ofertant nu transmite, până la data și ora solicitată, o nouă propunere financiară 
îmbunătăţită, se va lua în considerare că își menține oferta transmisă inițial.  

Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare în urma evaluării ofertelor, va posta în catalogul 
electronic din SEAP, la adresa e-licitatie.ro, oferta sa, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării 
privind rezultatele evaluării, urmând ca Asociația Pakiv România să acceseze catalogul SEAP în vederea 
încheierii achiziției directe. 

În cazul în care operatorii economici participanți la „achiziția directă” consideră că au suferit o 
vătămare cu privire la derularea procesului de evaluare şi atribuire, atunci aceştia au posibilitatea de 
a notifica Asociația Pakiv România, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. 

Notificarea va fi analizată şi soluționată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii de către  Asociația 
Pakiv România. 

 

 


