
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: ASOCIATIA PAKIV ROMANIA CIF: 18115500 

Adresa: Strada EMIL RACOVIȚĂ, Nr. 76 Tara: Romania

Tel: +40 258811170 Fax: +40 258811170 E-mail: bdlore13@yahoo.com;
pakiv_romania@yahoo.com Punct(e) de contact: LOREDANA BAARBU In atentia: : LOREDANA
BAARBU

ANUNT 

Denumire contract:

Materiale consumabile pentru practica cursuri Bene�ciar activitate 4.2 - Curs antidiscriminare, în ca
drul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din Penitenci
arul Aiud”

Data limita depunere oferta:
14.12.2021 13:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

30197642-8 - Hartie pentru
fotocopiatoare si xerogra�ca (Rev.2)

Valoare
estimata:

3.764,71 
RON

Caiet de
sarcini:

Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:

Materiale consumabile pentru practica cursuri Bene�ciar activitate 4.2 - Curs antidiscriminare, în ca
drul Proiectului „Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din Penitenci
arul Aiud”, conform speci�cațiilor tehnice de mai jos: 1. Mapa - Nr. buc: 56 Caracteristici: - format de
schis minim 430*310 mm. - format inchis minim 215*310 mm. - carton de minim 350 g/mp. - print f
ull color fata-verso - big dublu - buzunar aplicat 2. Pix metalic personalizat - Nr. buc: 56 Caracteristic
i: - pix metalic, cu varf si clips din otel inoxidabil argintiu. - se actioneaza prin apasarea unui buton d
rept, separat de clips. - posibilitate de personalizare in partea superioara. - Culoare corp pix albastr
u/ personalizare cu galben 3. Stick-uri memorie minim 16Gb - Nr. buc: 56 Caracteristici: - Tip: USB T
wist - Material: plastic - Culori: albastru - Dimensiune personalizare minim 2,5x1cm - Culoare perso
nalizare: galben - Metoda personalizare: Policromie fata / verso 4. Caiet matematică - Nr. buc: 56 Ca
racteristici: - Dimensiune A5 - Nr. pagini: minim 60 - Interior tiparit: matematica - Coperta cu tipar e
xterior, carton minim 300 g. - Hartie interior minim 80 g - Spirala metalică 5. Suport de curs - Nr. bu
c: 56 Caracteristici: - Nr. pagini: minim80 - Interior tipar alb negru - Coperta cu tipar exterior, carton
minim 250 g. - Hartie interior minim 80 g - Spirală metalică *Notă. Informațiile necesare personaliză
rii vor � incluse în comanda care va � transmisă ofertantului declarat câștigător.

Conditii referitoare la contract:

Conform documentației atașate

Conditii de participare:
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Propunerea tehnică trebuie să re�ecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor p
revăzute la Speci�cații tehnice produs (se va completa Formularul nr. 1). Aceasta va � însoțită de do
cumente suport (�șe tehnice, extrase din cataloage etc.) din care să reiasă caracteristicile tehnice al
e produselor solicitate. ATENȚIE: Netratarea aspectelor menționate în cadrul Speci�cațiilor tehnice
va atrage respingerea ofertei. - Propunerea �nanciară (se va completa Formularul nr. 2) trebuie să f
ie prezentată în Lei, valorile �ind exprimate cu maxim două zecimale. Documentele de fundamenta
re a valorii Propunerii �nanciare care vor � prezentate în cadrul ofertei sunt: a) Centralizatorul de p
rețuri (Anexa la formularul de ofertă). Oferta �nanciară va consemna valoarea totală aferentă contr
actului pentru care se depune oferta. ATENȚIE: Propunerea �nanciară trebuie să se încadreze în fon
durile care pot � disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. - NU se accept
ă oferte alternative la oferta de bază. - NU se acceptă oferte întârziate. Ofertanții au obligația de a d
epune, împreună cu propunerea tehnică și propunerea �nanciară, următoarele documente: - Decla
rația privind con�ictul de interese (se va completa Formularul nr. 3); - Declarația privind acceptarea
clauzelor contractuale (se va completa Formularul nr. 4); - Certi�cat constatator, emis de O�ciul Reg
istrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să reiasă că operatorul economic este
legal constituit, că nu se a�ă 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 Certi�cat
ul constatator și să �e autorizat conform prevederilor art. 15 din Legea 359/2004, cu modi�cările și
completările ulterioare. Informațiile din certi�catul c

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut, cu respectarea tuturor cerințelor tehnice minimale solicitate și cu încadrarea î
n valoarea estimată.

Informatii suplimentare:

În cazul în care se constată că au fost depuse două sau mai multe oferte admisibile cu prețuri egale
de către ofertanții clasați pe primul loc, Asociația Pakiv România va solicita, prin e-mail, depunerea
unor noi propuneri �nanciare îmbunătățite (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 � atribuit ofertantului
a cărui nouă propunere �nanciară are prețul cel mai scăzut. Dacă și după prezentarea acestor ofert
e egalitatea se menține, se va proceda la anularea achiziției. În cazul în care un ofertant nu transmit
e, până la data și ora solicitată, o nouă propunere �nanciară îmbunătățită, 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 ter
men 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 operator
ii economici participanți la „achiziția directă” consideră că au suferit o vătămare cu privire la derular
ea procesului de evaluare și atribuire, atunci aceștia au posibilitatea de a noti�ca Asociația Pakiv Ro
mânia, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării. Noti�carea va � analiza
tă și soluționată în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii de către Asociația Pakiv România.
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