
 
 

 
                                                
 
 

 

Nr. 9/11.06.2021 

Anunt achizitie materiale consumabile, birotica, papetarie 

 

Achizitor: Organizația Salvați Copiii 

Calitatea achizitorului în cadrul 

proiectului 

Promotor de Proiect 

Titlul proiectului  
Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități 

vulnerabile 

Cod proiect  PN1019 

Denumire apel, Aria de program 

în care se înscrie apelul, Sursa 

principală de finanțare 

Apel deschis de proiecte 

„Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” 

Aria 8 “Copii și tineri în situații de risc” 
Granturile Norvegiene 2014-2021 

Denumirea contractului de 

achiziţie: 
Furnizare produse 

Obiectul contractului de achiziţie: Furnizare Materiale consumabile, birotică, papetarie 

COD CPV 

39162110-9 

30199000-0 
37523000-0 

37524100-8 
37524300-0 

37524500-2 

37524600-3             
48912000-4 

30199500-5 
30199600-6 

Rechizite scolare, Articole de papetărie şi alte 

articole din hârtie, Puzzle, Jocuri educative, 

Jocuri clasice, Jocuri de strategie,  Jocuri de 
memorie, Jocuri pentru copii, Papetărie ,  

Bibliorafturi, mape de corespondenţă, 
clasoare şi articole similare 

Separatoare pentru papetărie 

 

in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatilor proiectului Servicii integrate pentru persoane de 
etnie romă din comunități vulnerabile, cod proiect PN1019, este necesara derularea si finalizarea 

procedurii de achizitie Furnizare Materiale consumabile, birotică, papetarie. 

 
Valoarea estimata a produselor ce fac obiectul prezentei achizitii este urmatoarea: 

Nr. 
Crt. 

Activitate si denumirea produselor UM Cant 
per 

proiect 

Pret unitar 
fara TVA, 

lei 

Pret total 
fara TVA 

TVA, lei 

1 Activitatea A 1 materiale 
consumabile/birotica pentru echipa de 

mannagement. Este necesar un pachet per 
luna x 34 luni. 

Pachet 
lunar 

34 84,034 2857,14 

2 Activitatea A 5 materiale consumabile pentru 

activitatile cu beneficiarii. Se vor achizitiona 
4 pachete, cate un pachet per scoala. 

 

Pachet per 

scoala per 
proiect 

4 2521,008 10084,03 

TOTAL, lei fara TVA 12941,17 



 
 

 
                                                
 
 

 

Specificatii tehnice minime pentru produsele ce compun seturile de materiale consumabile, birotica, 
papetarie: 

 

Nr. 

Crt. 

Activitate si denumirea produselor UM Cant per 

proiect 

1 Activitatea A 1 materiale consumabile/birotica pentru echipa de 
mannagement. Este necesar un pachet per luna x 34 luni. 

Fiecare pachet va contine urmatoarele produse: 
- Hartie copiator, 80 gr, 500 coli/top – 5 top 

- Dosare de plastic, sina si 2 perforatii, set de minim 25 buc – 1 

set 
- Folii protectie transparente, set de min 100 buc – 1 set 

- Separatoare carton 100 buc/set -1 set 

Pachet 
lunar 

34 

2 Activitatea A 5 materiale consumabile pentru activitatile cu 

beneficiarii. Se vor achizitiona 4 pachete, cate un pachet per scoala. 

Fiecare pachet va contine cel putin urmatoarele produse: 

Denumire produs UM  Cant 

Hartie copiator, 80 gr, 500 coli/top top 50 

Dosare de plastic, sina si 2 perforatii, set de 

minim 25 buc set 5 

Biblioraft, 7,5 cm, plastifiat buc 40 

Creioane Colorate, minim 12 culori per set set 10 

Carioci, minim 12 culori per set set 10 

Creioane hb cu guma, minim 10 buc/set set 10 

Acuarele, minim 12 culori per set,  set 10 

Pensule, set diferite dimensiuni set 10 

Plastelina, minim 10 culori per set, minim 180 gr 

per set set 10 

Hartie creponata, diverse culori set 10 

Foarfeca pentru copii, 15cm buc 10 

Lipici solid minim 20 gr buc 30 

Caiete dictando, 48 file, A5 buc 60 

Caiete matematica, 48 file, A5 buc 60 

Pix albastru 4 buc/set set 20 

Carti de colorat, A 5, cu imagini din povesti, 

diferite povesti buc 60 
 

Pachet 

per 

scoala 
per 

proiect 

4 

 

Termenul de livrare: produsele se vor livra pe baza de comanda ferma primita din partea Achizitorului, 

in maxim 15 zile de la primirea comenzii ferme. 
 

Furnizorul va asigura transportul in locatiile de implementare ale proiectului, astfel: 
- Bucuresti : Intrarea Stefan Furtuna nr. 3, sector 1 

- Școala Gimnazială Bahna, Sat Bahna, Comuna Bahna, Jud. Neamț. 

- Școala Gimnazială Breasta, Str. Constantin Argetoianu, nr. 13, Comuna Breasta, jud. Dolj 
- Scoala Generala Ciprian Porumbescu, Loc. Ciprian Porumbescu, Com. Ciprian Porumbescu, Jud. 

Suceava 



 
 

 
                                                
 
 

 

- Școala Gimnaziala Checea, Comuna Checea, jud. Timiș. 
 

Condiţii de plată. Decontarea  produselor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de 
procesul verbal  al recepţie, conform condiţiilor contractuale. 

Plata se face in termen de maxim 30  zile de la data receptiei facturii fiscale de catre Achizitor. 

Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului .  
 

Nota: Orice referire din cuprinsul prezentei documentații prin care se indică o anumită origine, 

sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție 

și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

 
Termenul de depunere / transmitere oferte: 21.06.2021, ora 16.00 

Ofertele se vor transmite prin intermediul postei electronice la adresa : livia.ion@salvaticopiii.ro  sau se 
pot depune fizic la sediul din Str. Abrud nr. 126, sector 1, Bucuresti in atentia Dnei Ion Adriana Livia. 

 

Tipul de contract propus: avand in vedere sursa de finantare, Granturile Norvegiene 2014-2021, se va 
semna contrat de furnizare. 

Avand in vedere sursa de finantare, Granturile Norvegiene 2014-2021, Organizatia Salvati Copiii, nu va 
face plati in avans. 

 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

 

 

 

mailto:livia.ion@salvaticopiii.ro

