Nr. 33/ 15.02.2012

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI
Pentru achizitia de Articole de birotica, papetarie, consumabile
pentru Proiectul "Practica – pasi spre o cariera de succes",
ID 82350
Achizitor:

FEDEI – Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare
Europeana

Titlul proiectului POSDRU:

"Practica – pasi spre o cariera de succes"

Nr.
contractului
finantare:

de POSDRU/1092.1/G/82350

Calitatea achizitorului in Partener al Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” Iasi
cadrul proiectului

1. INFORMATII GENERALE
1.1.

Achizitor:

Denumire: FEDEI – Fundatia pentru Dezvoltare Economica si Integrare Europeana
Adresă: Str. Closca, nr. 10, bl. C3, sc. A, et. 2, ap. 4; cod postal: 700497, Localitate: Iasi, Tara:
Romania
Persoana de contact: Irina Tacu

Telefon: +40 232 250104

E-mail:

Fax:

office@fedei.ro

+40 332 816113

Adresa/ele de internet: www.fedei.ro

1.2.

a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 21.02.2012, ora
10.00
b) Adresa unde se primesc ofertele:

Str. Closca, nr. 10, bl. C3, sc. A, et. 2, ap. 4; cod postal: 700497, Localitate: Iasi, Tara:
Romania

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia
pentru ofertanti sau la o alta adresa dupa cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor,
acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1.
2.1.1.

Descriere

Denumirea contractului de achizitie:

Titlu: Contract de achizitie Articole de birotica, papetarie, consumabile pentru Proiectul
"Practica – pasi spre o cariera de succes", ID 82350
2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achizitionate:
Articole de birotica, papetarie, consumabile
In perioada 3 ianuarie 2012 – 2 ianuarie 2013 se vor achizitiona articole de birotica,
papetarie, consumabile.

Descrierea completa a produselor ce vor fi achizitionate se regaseste la pct. 5
DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE).
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

 LUCRĂRI

PRODUSE

SERVICII

Executie
□
Proiectare
si
executie
□
Realizare
prin
orice
mijloace corespunzatoare
cerintelor specificate de
achizitor
□

Cumparare

Leasing
Inchiriere
Cumparare in rate

Categoria serviciului:

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare:
Romania, Judetul Iasi

□
□
□

2A

□

2B

□

Str. Closca, nr. 10, bl. C3, sc.
A, et. 2, ap. 4
Procedura se finalizează  Contract de achiziţie
prin:
2.1.4. Durata contractului de achizitie
De la data semnarii contractului pana la data de 2 ianuarie 2013.

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE
Pretul cel mai scazut



Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

□

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1.
Limba
de
redactare a ofertei
4.2. Moneda in care
este exprimat pretul
contractului
4.3. Perioada minima
de
valabilitate
a
ofertei
4.4.
Modul
de
prezentare a ofertei
(tehnic si financiar)

Limba romana
Lei

Pana la 31 martie 2012

Oferta este formata din:
1. Propunere tehnica
2. Propunere financiara
3. Documente de calificare
1. Propunerea tehnica:
Propunerea tehnica va fi elaborata conform specificatiilor tehnice si va
cuprinde descrierea tehnica detaliata a produselor ofertate.
2. Propunerea financiara:
Propunerea financiara se va elabora si prezenta astfel incat sa
furnizeze toate informatiile cu privire la pret, tarif si sa respecte in
totalitate cerintele prevazute in specificatiile tehnice.
Ofertanţilor le este adus la cunostinta faptul că valoarea estimata a
contractului este de 12.000 lei fara TVA, respectiv 14.880 lei inclusiv
TVA, echivalentul a 2.760,72 euro fara TVA, respectiv 3.423,29 euro
inclusiv TVA, la cursul BNR din 15.02.2012, 1 euro = 4,3467 lei
Propunerea financiara va fi exprimata pentru intreg lotul de
produse (luand in calcul pretul unitar al fiecarui produs solicitat),
atat in lei, cat si in euro, cu si fara TVA, la cursul BNR din 15.02.2012,
1 euro = 4,3467 lei.
Evaluarea ofertelor in vederea stabilirii ofertei castigatoare se va face
comparand pretul oferit pentru intreg lotul de produse (calculat la
pretul per bucata).
Mentionam ca numarul de bucati specificat in Anexa este estimativ, el

putand varia in functie de necesitatile achizitorului.
Pe parcursul derularii contractului se vor lansa doua comenzi scrise
catre furnizor.
3. Documente de calificare:
Ofertantii vor prezenta urmatoarele declaratii pe propria raspundere,
in original:
 Declaratie privind eligibilitatea (Anexa 1);
 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.
181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 (Anexa
2);
 Certificat de participare cu oferta independenta (Anexa 3);
 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in
situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2006 (Anexa 4).
Lipsa oricăruia dintre documentele de calificare menţionate, sau
necompletarea acestora la cererea achizitorului va conduce la
descalificarea ofertantului. Se consideră document lipsă, şi acel
document care nu este prezentat în forma solicitată.
Plicul va conţine în interior documentele solicitate mai sus. Pe plicul
exterior se va menţiona cu majuscule:
OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE ARTICOLE DE BIROTICA,
PAPETARIE, CONSUMABILE PENTRU PROIECTUL "PRACTICA –
PASI SPRE O CARIERA DE SUCCES", ID 82350
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.02.2012 ORA 10.00
La depunerea plicului ofertanţii vor solicita înregistrarea datei şi orei
pe plicul mare exterior.
4.5.
Posibilitatea Orice ofertant are dreptul sa-si modifice sau sa-si retraga oferta numai
retragerii
sau inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printro solicitare scrisa in acest sens. Achizitorul nu este raspunzator in
modificarii ofertei
cazul in care ofertantul depune o noua oferta, modificata, insa
aceasta ajunge la achizitor dupa data si ora limita, stabilita in
documentatia de atribuire. O astfel de oferta va fi considerata ca
intarziata si prin urmare respinsa, urmand a se pastra la sediul
achizitorului nedeschisa.
Ofertantul nu are dreptul sa-si retraga sau sa-si modifice oferta dupa
expirarea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor, sub
sanctiunea descalificarii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina

ofertantului.
Oferta depusa la o alta adresa a achizitorului decat cea stabilita, sau
dupa expirarea datei limita pentru depunere este considerata
intarziata si prin urmare respinsa, si se pastreaza la sediul
achizitorului nedeschisa.
Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase pana la data de
21.02.2012, ora 10.00.
4.6.
Informatii
referitoare
la
termenele
pentru
livrarea bunurilor

Livrarea produselor se va face pe baza comenzilor lansate de catre
achizitor. Comenzile se vor onora cu transport direct la beneficiar in
termen de maxim 24 de ore de la data lansarii comenzii.
Pe parcursul derularii contractului se vor lansa doua comenzi
scrise catre furnizor.

4.7. Modalitati de
contestare a deciziei
achizitorului
de
atribuire
a
contractului
de
achizitie
si
de
solutionare
a
contestatiei

Decizia achizitorului poate fi contestata depunand o contestatie in
termen de maxim 5 zile de la comunicarea deciziei de atribuire a
contractului de achizitie publica (Procesul-verbal de selectare a ofertei
castigatoare).
Contestatia depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva.
Contestatia depusa inainte de comunicarea deciziei de atribuire a
contractului de achizitie publica va fi respinsa ca prematura.
Contestatia depusa de achizitor se solutioneaza de catre o comisie
desemnata in acest sens de catre reprezentantul legal al achizitorului.
Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se intemeiaza.
Contestatiile neinsotite de documente suport vor fi response ca
neintemeiate.
Termenul de solutionare a contestatiei este de maximum 5 zile de la
primirea acesteia. Sedinta de solutionare a contestatiei nu este
publica. Comisia de solutionare a contestatiei va putea respinge
contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, prematura, ori ca
ramasa fara obiect sau o va putea admite, caz in care procedura de
achizitie se va anula urmand a fi reluata.

4.8.
Clauzele
contractuale
obligatorii,
inclusiv
conditiile
de
actualizare/
modificare a pretului
contractului
de
achizitie

Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a recepţiona
materialele la primirea acestora.
Dacă vreunul dintre produsele recepţionate nu corespunde
specificaţiilor, Beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are
obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele
refuzate.
Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul Beneficiarului,
respectand termenul comercial stabilit. Furnizorul are obligaţia de a
asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la sediul
Beneficiarului.
Pretul contractului de achizitie este ferm si neajustabil pe toata durata
contractului.
Contractul de achizitie va contine datele de identificare ale partilor
semnatare, obiectul, pretul, durata contractului, receptie, ambalare si
marcare, livrarea produselor si documentele care le insotesc, forta

majora si litigii, clause finale (incluzand clauzele de mai sus).

5. Descrierea obiectului contractului (specificatiile tehnice)

Anexa
Nr.
crt.

Denumire produs

UM

Nr.
buc.

Caracteristici

1

Geanta documente

buc

10

Imitatie piele, dimenisiuni 42x34x17 cm, trei
buzunare interioare si doua exterioare,
sectiuni pentru accesoriibareta pentru umar
reglabila si detasabila, maner rezistent

2

Servieta laptop – 17”

buc

3

Din polyester, compartimentul pentru laptop
prevazut cu bretele de sustinere, buzunare
pentru carti de vizita, instrumente de scris,
CD/DVD, compartiment exterior pentru
adaptor, cabluri si periferice, buzunar interior
pentru documente, bareta pentru umar
detasabila, dimensiuni:44,5x32,5x7,5 cm

3

Ghilotina 1000 mm, 10 coli

buc

1

Lungime maxima de taiere: 1000 mm,
dimensiune maxima a hartiei: A1, capacitate
10 coli

4

Ghilotina 460 mm, 40 coli

buc

1

Lungime maxima de taiere: 460 mm,
dimensiune maxima a hartiei A3 sau A2
landscape, capacitate 40 de coli, mod de
presare automat al hartiei

5

Masina de indosariat manuala

buc

1

Capacitate de perforare 15 coli, capacitate de
indosariere 300 coli

6

Laminator

buc

1

2 cilindri, viteza de laminare 30 cm/min,
grosime maxima folie 80 micr

7

Perforator (65 coli)

buc

1

Corp din metal, distantier pentru A4, A5, A6,
diametru perforatie: 5,5mm, distanta dintre
perforatii: 80 mm

8

Coş hartie HERLITZ 13 litri

buc

5

Material plastic, capacitate 12 litri, culori:
albastru, gri, negru

9

Decapsator

buc

5

Corp plastic + gheara metal,
decapsare capse nr. 10, 24/6, 26/6

10

Calculator birou

buc

5

Alimentare dubla, inchidere
automata,
butoane
de
plastic,
dimensiuni
180x135x25mm, taste: memorie, radical, GT,
reglare nr. zecimale, OFF

pentru

11

Cerneala

buc

2

Calimara 30 ml, culoare: albastru sau negru

12

Hartie Copiator A4 Office

top

20

80 gr/mp, 500 coli/ top

13

Hartie flipchart standard

set

5

Top 50 coli, 61x86 cm, hartie alba de 70gr/mp

14

Biblioraft plastic A4 cotor 50 mmm

buc

10

Din carton 2,00 mm grosime, coperta
exterioara din pvc sau PP, coperta interioara
din hartie satinata, inel rotund, inele ovale pe
coperta superioara, buzunar din plastic pentru
etichete interschimbabile, margine metalica
pentru protectie

15

Biblioraft carton marmorat cotor
80 mm

buc

20

Din carton 2,00 mm grosime, coperta
exterioara din hartie marmorata in masa,
coperta interioara din hartie marmorata in
masa, cotor din hartie acrilica

16

Etichete adezive 1/A4 210*297
mm

top

10

In colturi drepte, pretaiate pe format A4
(210x297 mm), in diferite dimensiuni, hartia
din spate siliconica, hartia din fata alba,
ambalare 100 coli/top

17

Etichete adezive 2 /A4 210*148
mm

top

10

In colturi drepte, pretaiate pe format A4
(210x297 mm), in diferite dimensiuni, hartia
din spate siliconica, hartia din fata alba,
ambalare 100 coli/top

18

Plic TC5, 162*229 mm Silicon
maro – 500 buc./cutie

cutie

1

Clapa dreapta pe latura scurta

19

Plic TB5, 175*250 mm Silicon
burduf 20 mm – 250 buc./cutie

cutie

1

Clapa dreapta pe latura scurta

20

Plic LC6, 114*162 mm
AUTOADEZIV – 1000 buc./cutie

cutie

1

Alb, clapa dreapta pe latura lunga, 1000
buc./cutie

21

Memorie STICK USB – 16 GB

buc

5

Cu capac, ambalare individuala in blister

22

Memorie STICK USB – 8 GB

buc

7

Cu capac, ambalare individuala in blister

23

Prelungitor 5 prize 3 ml +
protectie soc curent

buc

4

Ceramic, cu
intrerupator

24

WASTE BOTTLE – Workcenter
7232

buc

1

Recipient toner rezidual pentru Xerox Work
Center 7232

25

Drum Cartridge

buc

1

Unitate cilindru pentru Xerox Work Center
7232

26

Xerox Toner Black – Workcenter
7232

buc

3

Cartus toner negru pentru Xerox Work Center
7232

27

Xerox Toner Cyan – Workcenter
7232

buc

2

Cartus toner cyan pentru Xerox Work Center
7232

28

Xerox Toner Magenta –

buc

2

Cartus toner magenta pentru Xerox Work

contact

de

protectie

si

Workcenter 7232

Center 7232

29

Xerox Toner Yellow – Workcenter
7232

buc

2

Cartus toner yellow pentru Xerox Work Center
7232

30

Flipchart

buc

1

Suprafata alba, magnetica, 3 picioare
telescopice reglabile, sistem metalic ce
permite fixarea rapida a oricarui tip de bloc de
hartie, brat lateral, tavita pentru instrumente
de scris

Blaj Carmen Liliana
Presedinte
FEDEI – Fundatia pentru Dezvoltare
Economica si Integrare Europeana

