
 

 

Anunt achizitie furnizare materiale consumabile pentru cercuri si ateliere 

In conformitate cu  

➢ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare 

➢ H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ O.U.G nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra sistemului achizițiilor publice;  

➢ H.G. nr. 419/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016; 

➢ Cererea de finantare si bugetul proiectului ”Parteneriat pentru comunități educaționale 

prietenoase în Fărcașele” cod SMIS 154638. 

 

în vederea desfășurării în condiții optime a subactivității A4.4 este prevazută derularea 

procedurii de achiziție furnizare set materiale consumabile pentru cercuri și ateliere. 

 

Precizăm că necesitatea prezentei achiziţii şi estimarea valorii acesteia corespund cererii de 

finanţare în vigoare cât şi planului de achiziţii a proiectului aprobata. 

 

Conform cererii de finanțare materialele consumabile pentru cercuri și ateliere sunt structurate 

pe seturi. Fiecare set va conține următoarele produse: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire produs, 

specificatii minime 

solicitate 

Specificații tehnice UM Cantitate 

1.  hartie hartie alba pentru copiator A4, 80g/mp, 

500coli/top, 5 topuri/cutie. 

cutie 30.00 

2.  toner imprimanta pentru Konica Minolta INEO 284E set 3.00 

3.  pix pix metalic culoare albastru, retractabil, 

cu mecanism, mina albastra. 

buc 400.00 

4.  creioane colorate mina de 2.9 mm grosime, material – 

rasina sintetica, 24 culori buc/cutie. 

cutie 142.00 

5.  carioci 20 culori lavabile; 2 capete de scriere: 

culori inchise cu varf de 1 mm, culori 

deschise cu varf de 2 mm, 10 buc/cutie. 

cutie 68.00 

6.  creioane cerate creioane cerate plastifiate, 12 cm 

lungime, 12 buc/cutie. 

cutie 85.00 

7.  radiera forma ovala, pentru stergerea 

creionului grafitm. 

buc 321.00 

8.  markere markere pentru tabla (whiteboard), 

flipchart pe baza de cerneala, 4 

culori/set. 

set 9.00 



 

 

9.  hartie colorata hartie copiator colorata, A4, 80g/mp, 

50 coli/top. 

top 13.00 

10.  lipici lipici lichid cu bila, 50 ml, transparent. buc 20.00 

11.  scotch banda adeziva transparenta, dimensiuni 

48mm x 60 m. 

buc 15.00 

12.  foarfeca lame din otel inoxidabil; tip bont, 

dimensiune: 180 mm. 

buc 12.00 

13.  dezinfectant 1000 ml, dezinfectant spray pentru 

maini si tegumente, avizat MS 

buc 9.00 

14.  plastilina plastilina 6 culori /buc/set. set 50.00 

15.  panza iuta iuta naturala, 290gr/ml, 101cm x 1ml. m 17.00 

16.  sfoara sfoara de iuta impletita cu 5 fire 

Sibrtech are o grosime de 2,5 mm si o 

lungime de L 60 m. 

buc 12.00 

17.  hartie diplome hartie cartonata alba A4, 50 coli/top, 

246 g/m. 

top 8.00 

18.  carton lucios duplex carton lucios, dimensiune 70 x 100 cm, 

gramaj: 350 gr/mp. 

buc 100.00 

19.  foi flipchart foi cu adeziv, dimensiuni 63.5x76.5 

cm, 30 foi/buc. 

buc 9.00 

20.  biblioraft carton rigid plastifiat, format A4, 

latime cotor 75 mm. 

buc 110.00 

21.  dosare plastic dosar cu sina si gauri cu coperta 

superioara transparenta, iar cea 

inferioara, colorata, format A4. 

buc 300.00 

22.  folii protectie perforatii pentru indosariere, 

transparente, deschidere in partea de 

sus, grosime 40 microni, perforatii 

pentru indosariere, 100 bucati/set. 

set 6.00 

23.  plicuri mari plastic cu 

capsa 

cu buton, sub forma unui plic realizat 

din plastic netransparent, format si 

dimensiuni standard A4. 

buc 321.00 

24.  Caiete velina format A5, 48 file, gramaj de 70 g/m², 

coperta plastic. 

buc 330.00 

25.  Caiete matematica format A5, 48 file, gramaj de 70 g/m², 

coperta plastic. 

buc 120.00 

26.  Caite dictando format A5, 48 file, gramaj de 70 g/m², 

coperta plastic. 

buc 220.00 

27.  ascutitoare ascutitoare creioane dubla, cu container 

pentru resturi. 

buc 321.00 

28.  creioane grafit mina HB 2, cu guma. buc 390.00 

29.  burete whiteboard burete magnetic pentru table magnetice 

si planner. 

buc 9.00 



 

 

30.  Hartie creponata 10 culori/set, dimensiune foaie 

creponata 200 x 50cm, grosime de 16 

gr/m2. 

set 24.00 

31.  perforator metalic, perforeaza pana la 40 coli de 

hartie (80 gsm), tavita pentru confeti 

integrata. 

buc 3.00 

32.  capse capse metalice, staples 24/6, 

compatibile cu orice tip de capsator 

care utilizeaza capse numarul 3. 

cutie 30.00 

33.  agrafe agrafe metalice, dimensiune 29 mm, 

100 buc/ cutie. 

cutie 30.00 

34.  evidentiator marker evidentiator 6 buc/ culori/set. set 6.00 

35.  separatoare din carton color de 190 gr/mp in forma 

dreptunghiulara, dimensiuni: 105 x 

235mm, 100 buc /set. 

set 30.00 

36.  capsator capsator metalic, capacitate 45 coli, tip 

capsa 24/6. 

buc 3.00 

 

Valoare totala = 39,374.19   lei fără TVA, 46,855.29 lei cu TVA inclus. 

Se va completa formularul nr. 1 – DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute 

la art. 14 - 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

Se va completa formularul nr. 2 – oferta tehnica si financiara. 

Oferta trebuia sa fie valabila minim 60 zile de la data stabilita pentru depunere. 

 

Condiţii de plată. Decontarea  serviciilor 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: 08.12.2022, ora 18.00 

Ofertele se vor transmite prin intermediul postei electronice la adresa: 

livia.ion@salvaticopiii.ro  sau se pot depune fizic la sediul de implementare al proiectului din 

Str. Abrud nr. 126, sector 1, Bucuresti in atentia Dnei Ion Adriana Livia. 

 

Tipul de contract propus: avand in vedere sursa de finantare se va semna contrat de furnizare. 

 

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 

 

 

 

mailto:livia.ion@salvaticopiii.ro


 

 

 

____________ 

(denumirea/numele) 

Formularul 1 

Către 

Organizatia Salvati Copiii 

 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 - 15 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Subsemnatul(a), ......................., în calitate de reprezentant legal al .................. 

............................................., care va participa la procedura de achizitie furnizare materiale 

consumabile pentru cercuri si ateliere organizată de Achizitor Organizatia Salvati Copiii  în 

cadrul proiectului ”Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase în Fărcașele” cod 

SMIS 154638 apel „Axa 6 Educație si competențe, cod apel: POCU/987/6/26/Operațiune 

compozita O.S 6.3, O.S 6.6, declar pe propria răspundere, sub  sancțiunile aplicabile  faptei  de  

fals  în  declarații, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele: 

         Ofertantul nu se afla  în conflict de interese, conform prevederilor art.14  din ORDONANŢA 

DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, si anume: 

     - nu există legături între  subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului, nu exista 

legaturi între subscrisa si membrii comisiei de evaluare :nu am/ nu avem  drept membri în 

cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi sau actionarii ori 

asociaţii semnificativi precum si persoanele desemnate pentru executarea contractului, 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv şi nu se află în relaţii 

comerciale cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul Organizatiei Salvati Copiii. 

       - nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de 

achizitie: nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun oferta 

individuala si o alta oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca 

subcontractant in cadrul unei alte oferte. 

 De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris 

Achizitorul de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii 

de achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 

alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011. 

        

 Subsemnatul(a) ............................. reprezentant legal al ofertantului/candidatului/ofertantului 

asociat/ subcontractantului      .........................................  declar că voi informa imediat 



 

 

achizitorul dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul 

derulării procedurii  

de atribuire a contractului de achiziţie sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe 

parcursul derulării contractului de achiziţie. 

 

 De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 

situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 

Data completării   ......../....../..............                                      

OFERTANT 

 ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ofertant 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

Formularul 2 

Către 

Organizatia Salvati Copiii 

 

Propunerea tehnică si financiara 

 

Examinând specificațiile tehnice pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnatul 

…………………., reprezentant al ofertantului ................., ne oferim ca, în conformitate cu 

prevederile şi cerinţele cuprinse în solicitarea de oferta de pret pentru achizitia furnizare 

materiale consumabile pentru cercuri si ateliere organizată de Achizitor Organizatia Salvati 

Copiii  în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru comunități educaționale prietenoase în 

Fărcașele” cod SMIS 154638, să furnizam materialele consumabile asa cum sunt mentionate 

in prezentul document: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire produs UM Cantitate Pret unitar 

fara TVA 

Pret unitar 

cu TVA 

1      

2      

3      

TOTAL     

 

 

 

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă 60 de zile calendaristice, şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

 

Data completării   ......../....../..............                                      

 

OFERTANT 

 

 

 

 

 


