În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu
sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Campeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze produsele:
accesorii pentru birou, formulare, hârtie și articole din hârtie, instrumente de scris și corectat,
articole organizare și arhivare, drapele.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Produse
2. Denumira achiziţiei:
Comandă scrisă sau contract având ca obiect achiziţia de furnizare produse: accesorii pentru
birou, formulare, hârtie și articole din hârtie, instrumente de scris și corectat, articole organizare și
arhivare, drapele. Procedura este împărţiă în 38 loturi conform Caietului de sarcini.
3. CPV: 19520000-7, 22612000-3, 22817000-0, 22820000-4, 22830000-7,
22852000-7, 24911200-5, 30192100-2, 30192121-5, 30192123-9, 30192131-8,
30192132-5, 30192800-9, 30192910-3, 30192920-6, 30192930-9,30197110-0,
30197130-6, 30197210-1, 30197220-4, 30197221-1, 30197320-5, 30197330-8,
30197620-8, 30197643-5,30199110-4,30199410-7,30199500-5, 30191130-4,
30199500-5, 30234300-1, 30234400-2, 30234300-1, 30234400-2,30234400-2,
30234500-3, 39241100-4, 39241200-5, 39292500-0, 39541140-9, 44424200-0,
35821000-5.
4. Descrierea contractului
Produsele trebuie să îndeplinească cerinţe minimale în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini anexat.
5. Valoarea estimata fara TVA – 44.805,00 Lei (7.949,25 lei pentru lotul nr.1, -91,00 lei
pentru lotul nr.2, -805,00 lei pentru lotul nr.3,- 400,00 lei pentru lotul nr.4, -850,00 lei
pentru lotul nr.5, -2.991,00 lei pentru lotul nr.6, -80,00 lei pentru lotul nr.7, -925,50 lei
pentru lotul nr.8, -87,50 lei pentru lotul nr.9, -159,00 lei pentru lotul nr.10, -5.302,00 lei
pentru lotul nr.11, -1.326,00 lei pentru lotul nr.12, -514,50 lei pentru lotul nr.13, - 1.078,25
lei pentru lotul nr.14, -333,00 lei pentru lotul nr.15, -190,00 lei pentru lotul nr.16, -355,50
lei pentru lotul nr.17,- 221,00 lei pentru lotul nr.18, -27,50 lei pentru lotul nr.19, - 616,50
lei pentru lotul nr.20, -120,00 lei pentru lotul nr.21, -2.040,00 lei pentru lotul nr.22, -57,00
lei pentru lotul nr.23, - 766,00 lei pentru lotul nr.24, -366,00 lei pentru lotul nr.25, -735,50
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lei pentru lotul nr.26, -6.445,00 lei pentru lotul nr.27, -4.247,50 lei pentru lotul nr.28, 2.080,50 lei pentru lotul nr.29, -1.352,00 lei pentru lotul nr.30, -331,00 lei pentru lotul
nr.31,- 165,00 lei pentru lotul nr.32, -275,00 lei pentru lotul nr.33, -153,50 lei pentru lotul
nr.34, -54,00 lei pentru lotul nr.35, -104,50 lei pentru lotul nr.36,- 726,00 lei pentru lotul
nr.37, -480,00 lei pentru lotul nr.38)
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de livrare a produselor, care nu trebuie să fie mai mare de
14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de
către ANCOM sau data semnării contractului de către părți.
Pentru depăşirea termenului asumat, furnizorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea contractului sau comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.
În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, furnizorul are obligaţia de
a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Locul de livrare este Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr.28. La livrare produsele vor fi însoţite de
cel puţin următoarele documente: aviz de însoţire marfă, declaraţii de conformitate/certificate de
calitate, certificate de garanţie, manual de utilizare în limbile română sau engleză (dacă este cazul).
Perioada de garanție acordată produselor livrare este de 12 (douăsprezece) luni şi curge de
la data recepţiei acestora.
În perioada de garanţie furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor livrate
în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare, fără costuri pentru ANCOM; în cazul
în care perioada de rezolvare a defecţiunilor depăşeşte 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare,
precum şi în cazul în care nu este posibilă remedierea defecţiunilor, furnizorul are obligaţia de a
înlocui în același termen de 10 zile lucrătoare produsul defect/necorespunzător cu altul nou, cu
performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri ANCOM; produsul
înlocuit va beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 12 (douăsprezece) luni, care curge de la
data înlocuirii acestuia, respectiv de la data recepţiei acestuia.
Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecţiunilor produselor livrate în perioada de
garanţie, incluzând fără limitare preluarea, predarea şi transportul de la şi la locaţia ANCOM sunt în
sarcina furnizorului.
În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligaţiile referitoare la perioada de garanţie,
furnizorul datorează ANCOM penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea, fără TVA, a prezentei
comenzi, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor, fără nicio
formalitate prealabilă de punere în întârziere.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că produsele furnizate nu încalcă şi nu vor încălca
în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.
Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi
va include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea produselor care fac
obiectul prezentei achiziţii. Se va prezenta preţul unitar pe bucată şi preţul total, conform anexei
nr.1. Procedura este împărţită în 38 de loturi. În situaţia în care un ofertant depune oferte pentru
mai multe loturi are obligaţie de a prezenta propunerea financiară distinct, pentru fiecare lot în
parte ofertat, conform anexei nr.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor
contractuale va rămâne neschimbat şi nu poate fi modificat pe toatǎ perioada derulării
Contractului/Comenzii.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat.
Conditii de plată: Factura se va emite pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua, nr. 2, sector
3,
Bucureşti,
CUI:
14751237,
cont:
RO24TREZ.23.F.85.01.00.20.01.01.X,
RO03TREZ23F850100200130X A.T.C.P.M.B. şi se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din ClujNapoca, str. Câmpeni, nr.28.
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Plata pretului se va efectua numai după recepţia produselor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de furnizor, primita şi acceptata de ANCOM, si
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in
perioada 24-31 a lunii.
În situaţia in care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în
termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei produselor si in conformitate cu prevederile art. 36
alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
În situaţia în care factura este primită după recepţia produselor, ANCOM are dreptul de a
efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii si in conformitate cu
prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.
7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului:
Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate
în prezenta solicitare de ofertă și caietul de sarcini.
8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul total cel mai scăzut in Lei/ lot, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 12.10.2015, (inclusiv), prin fax la nr. 0264484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau prin
poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217, Str.
Câmpeni, Nr. 28.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 12.10.2015, (inclusiv), nu
va fi luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/
Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 12.12.2015.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini şi anexa 1, poate fi vizualizata şi pagina de internet
a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.
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LOTUL NR.........

ANEXA= 1=

Nr.
crt.

Denumire
produs

U.M.

CANTITATE

Preţ unitar ,
fără TVA
lei/ buc

Preţ total ,
fără TVA
lei

1.
2.
3.
4.
Preţ Total fără TVA
Preţ Total cu TVA



Se va specifica dacă firma este platitoare sau neplatitoare de TVA
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DRC/S
EA/BA/
______
____/_
______
_____

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către
fiecare ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
I. Obiectul caietului de sarcini: furnizarea de produse.
II. Caracteristici tehnice:
Nr.
Denumire
crt.
produs
Lot 1
1
Folie plastic
laminat A4

2

Folie protecție
documente A4

3

Coperți
îndosariere A4
plastic cognac

Descriere produs
- tip produs: folie plastic laminat A4;
- format: A4;
- dimensiune: 216 mm X 303 mm;
- grosime: 80 microni;
- caracteristici folie:
- transparentă;
- lucioasă – luciu intens;
- tratată antistatic;
- produs similar sau echivalent cu brandul
Lamirel;
- utilizare: pentru protejarea documentelor;
- ambalare: 100 buc/cutie;
- unitate de vânzare: cutie;
- tip produs: folie protecție documente A4;
- material: din polipropilenă de joasă
densitate de calitate superioară;
- format: A4;
- grosime: minim 40 microni;
- caracteristici:
- transparentă;
- tratată antistatic;
- perforații standard pentru îndosariere;
- deschidere pe latura de sus;
- ambalare: 100 buc/set;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: coperți îndosariere A4 plastic
cognac;
- pentru format A4;
- grosime: 200 microni;
- din material plastic:
- transparent;
- lucios;
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U.M.

Cantitate

cutie

12

buc

3.600

top

125

4

Spirale plastic
îndosariere
8mm

5

Spirale plastic
îndosariere
10mm

6

Spirale plastic
îndosariere
12mm

7

Spirale plastic
îndosariere
18mm

- rezistent la îndoituri;
- culori transparente: albastru, violet,
portocaliu, galben, roşu;
- utilizare: pentru folosirea ca prima/ultima
copertă la legarea cu spirală a unui
document;
- ambalare: 100buc/top;
- unitate de vânzare: top.
- tip produs: inele din material plastic flexibil,
pentru legat documente format A4;
- material: plastic flexibil;
- nr. spire/inele: 21;
- diametru spiră: 8 mm;
- lungime spirală: 298 mm;
- culoare: alb, negru, roşu;
- capacitate de îndosariere: 30 - 40 coli;
- permit deschiderea documentului/dosarului
peste 180°;
- pot fi adăugate/scoase coli, după
îndosariere;
- utilizare: îndosariere documente;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: inele din material plastic flexibil,
pentru legat documente format A4;
- material: plastic flexibil;
- nr. spire/inele: 21;
- diametru spiră: 10 mm;
- lungime spirală: 298 mm;
- culoare: alb, negru, roşu;
- capacitate de îndosariere: 40 - 60 coli;
- permit deschiderea documentului/dosarului
peste 180°;
- pot fi adăugate/scoase coli, după
îndosariere;
- utilizare: îndosariere documente;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: inele din material plastic flexibil,
pentru legat documente format A4;
- material: plastic flexibil;
- nr. spire/inele: 21;
- diametru spiră: 12 mm;
- lungime spirală: 298 mm;
- culoare: alb, negru, roşu;
- capacitate de îndosariere: 60 - 80 coli;
- pot fi adăugate/scoase coli, după
îndosariere;
- utilizare: îndosariere documente;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: inele din material plastic flexibil,
pentru legat documente format A4;
- material: plastic flexibil;
- nr. spire/inele: 21;
- diametru spiră: 18 mm;
- lungime spirală: 298mm;
- culoare: alb, negru, roşu;
- capacitate de îndosariere: 100 - 120 coli;
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buc

50

buc

40

buc

24

buc

30

8

Spirale plastic
îndosariere
20mm

9

Spirale plastic
îndosariere
24mm

Lot 2
1. Tuş albastru
pentru
ştampile

2.

Tuş roșu
pentru
ştampile

- permit deschiderea documentului/dosarului
peste 180°;
- pot fi adăugate/scoase coli, după
îndosariere;
- utilizare: îndosariere documente;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: inele din material plastic flexibil,
pentru legat documente format A4;
- material: plastic flexibil;
- nr. spire/inele: 21;
- diametru spiră: 20 mm;
- lungime spirală: 298mm;
- culoare: alb, negru, roşu;
- capacitate de îndosariere: 120 - 150 coli;
- permit deschiderea documentului/dosarului
peste 180°;
- pot fi adăugate/scoase coli, după
îndosariere;
- utilizare: îndosariere documente;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: inele din material plastic flexibil,
pentru legat documente format A4;
- material: plastic flexibil;
- nr. spire/inele: 21;
- diametru spiră: 24 mm;
- lungime spirală: 298mm;
- culoare: alb, negru, roşu;
- capacitate de îndosariere: 150 - 180 coli;
- permit deschiderea documentului/dosarului
peste 180°;
- pot fi adăugate/scoase coli, după
îndosariere;
- utilizare: îndosariere documente format A4;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: tuş;
- utilizare: pentru ştampile din cauciuc;
- recipient: din plastic, prevăzut cu picurător
(aplicator);
- proprietăţi tuş:
- pe bază de apă;
- densitate adecvată;
- fără ulei;
- rezistenţă UVA;
- culoare tuş: albastru;
- cantitate: 30ml/flacon;
- produs echivalent sau similar cu brandul
Kores sau Memoris-Precious;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: tuş;
- utilizare: pentru ştampile din cauciuc;
- recipient: din plastic, prevăzut cu picurător
(aplicator);
- proprietăţi tuş:
- pe bază de apă;
- densitate adecvată;
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buc

12

buc

15

buc

7

buc

3

3.

Tuş negru
pentru
ştampile

Lot 3
1
Agendă birou
pentru numere
telefon

Lot 4
1. Tipizate
(dispoziţii
încasare/plată)

- fără ulei;
- rezistenţă UVA;
- culoare tuş: roșu;
- cantitate: 30ml/flacon;
- produs echivalent sau similar cu brandul
Kores sau Memoris-Precious;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: tuş;
- utilizare: pentru ştampile din cauciuc;
- recipient: din plastic, prevăzut cu picurător
(aplicator);
- proprietăţi tuş:
- pe bază de apă;
- densitate adecvată;
- fără ulei;
rezistenţă UVA;
- culoare tuş: negru;
- cantitate: 30ml/flacon;
- produs echivalent sau similar cu brandul
Kores sau Memoris-Precious;
- unitate de vânzare: buc.

buc

6

- tip produs: agendă telefonică;
- tip agendă: cu index;
- dimensiuni agendă: minim 217 mm x 128
mm;
- index: alfabetic;
- cu liniatură pentru numere de telefon,
adrese;
- culoare: albastru/negru/maro;
- produs echivalent sau similar cu brandul
Kangaro;
- unitate de vânzare: buc.

buc
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- tip produs: formular tipizat, făre regim
special: dispoziţie încasare/plată – vezi figura
1;
- format: A6 - 14,8 cm x 10,4 cm;
- cod: 14-4-4 t2;
- suport hârtie: hârtie 60 gr/mp;
- tipar: faţă/verso;
- orientare tipar: pe orizontală;
- nr. foi: 100;
- finisare:
- în formă de bloc, a 100 file;
- cu perfor;
- să păstreze integritatea filelor, chiar
după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare: bloc.
- conţinutul minimal obligatoriu al
formularului este următorul:
- denumirea unităţii;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna,
anul) întocmirii formularului;
- numele şi prenumele, precum şi funcţia
(calitatea persoanei care încasează /

bloc
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-

2.

Tipizate (note
contabile mari)

restituie suma);
suma încasată/restituită (în cifre şi în
litere), scopul încasării/plăţii;
semnături: conducătorul unităţii, viza de
control financiar preventiv,
compartimentul financiar-contabil;
date suplimentare privind beneficiarul
sumei: actul de identitate, suma primită,
data şi semnătura;
casier; suma plătită/încasată; data şi
semnătura.
Figura 1

- tip produs: formular tipizat, făre regim
special: note contabile mari – vezi figura 2;
- cod: 14-6-2/A;
- tipar: pe o singură faţă;
- orientare tipar: pe orizontală;
- format: A4;
- suport hârtie: offset;
- proprietăţi hârtie: filele de hârtie vor avea
densitate corespunzătoare, astfel încât, la
scriere, cerneala sau gelul pixului să nu
întrepătrundă pe verso-ul foii;
- nr. foi: 100;
- finisare:
- sub formă de bloc de 100 file;
- cu perfor;
- să păstreze integritatea filelor, chiar
după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare: bloc.
- conţinutul minimal obligatoriu de informaţii
al formularului este următorul:
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna,
anul) întocmirii formularului;
- denumirea unităţii;
- explicaţii, simbolul contului debitor/
creditor, suma;
- semnături: întocmit, verificat.
Figura 2
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bloc

1

3.

Tipizate (ordin
de deplasare)

- tip produs: formular tipizat nepersonalizat,
fără regim special: ordin de deplasare
(delegație) - vezi figura 3;
- format: A5;
- cod: 14-5-4 A5 t2;
- suport hârtie: offset;
- tipar: faţă/verso;
- nr. foi: 100;
- finisare:
- în formă de carnet, a 100 file;
- cu perfor;
- să păstreze integritatea filelor,
- chiar după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare: 1 carnet = 1 bloc.
Figura 3

bloc
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4.

Tipizate
(registru casă
lei)

- tip produs: formular tipizat nepersonalizat:
registru de casă lei autocopiativ – vezi figura
4;
- cod: 14-4-7A;
- suport hârtie: offset, hârtie 60 gr/mp;
- proprietăţi hârtie: filele de hârtie vor avea
densitate corespunzătoare, astfel încât, la
scriere, cerneala sau gelul pixului să nu
întrepătrundă pe verso-ul foii;
- tipar:pe o singură faţă;
- orientare tipar: pe orizontală;
- nr. foi: 100/50 seturi;
- 1 set: format din 2 exemplare: 1 alb/1
verde;

bloc
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- suport hârtie: hârtie autocopiativă: 2
exemplare: 1 alb/1 verde;
- finisare:
- în formă de bloc, a 100 file;
- 100 file/50 seturi;
- cu perfor;
- să păstreze integritatea filelor, chiar
după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare: bloc.
Figura 4

5.

Tipizate
(registru
intrare /ieşire
(corespondență)

- tip produs: formular tipizat nepersonalizat:
registru intrare - ieşire (corespondență) –
vezi figura 5;
- tipar: faţă/verso;
- orientare tipar: pe orizontală;
- format: A4;
- suport hârtie:
- offset;
- culoare: albă;
- gramaj: 90 gr/mp;
- proprietăţi hârtie (filă caiet): filele de hârtie
vor avea densitate corespunzătoare, astfel
încât, la scriere, cerneala sau gelul pixului să
nu întrepătrundă pe verso-ul foii;
- finisare:
- sub formă de registru de 200 file,
- cu coperți de carton;
- să păstreze integritatea filelor, chiar
după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare:1 registru= 1 bloc.
Figura 5

- conţinutul minimal obligatoriu de informaţii
al formularului este următorul:
INTRĂRI:
- în coloana 1: se înscrie numărul de
înregistrare al documentului;
- în coloana 2: se înscrie data înregistrării
documentului;
- în coloana 3: se înscrie numărul de
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bloc

10

6

Tipizate (bon
de consum
colectiv)

7

Tipizate (bon
de predare
/transfer
/restituire
autocopiativ)

înregistrare şi data documentului
atribuit de expeditor;
- în coloana 4: se înscrie numele
instituţiei/persoanei expeditoare;
- în coloana 5: se înscriu date referitoare
la conţinutul documentului;
- în coloana 6: se înscrie compartimentul
căruia i-a fost repartizat documentul;
- în coloana 7: se confirmă primirea la
compartimentul unde a fost distribuit;
IEȘIRI:
- în coloana 8: se înscrie numele
compartimentul emitent;
- în coloana 9: se înscrie numărul și data
atribuite de compartimentul emitent;
- în coloana 10: se înscrie numele
instituției/persoanei destinatare;
- în coloana 11: se înscriu date referitoare
la conținutul documentului;
- în coloana 12: se înscriu orice alte
date/informații necesare.
- tip produs: formular tipizat nepersonalizat,
fără regim special: bon consum colectiv - vezi
figura 6;
- format: A5;
- cod: 14-3-4/aA;
- suport hârtie: offset;
- tipar: faţă/verso;
- nr. foi: 100;
- finisare:
- în formă de carnet, a 100 file;
- cu perfor;
- să păstreze integritatea filelor, chiar
după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare: bloc.
Figura 6

- tip produs: formular tipizat nepersonalizat,
fără regim special: bon de predare/transfer/
restituire autocopiativ - vezi figura 7;
- format: A5;
- cod: 14-3-3/A;
- suport hârtie: autocopiativ;
- tipar: faţă;
- nr. foi: 100/50 seturi;
- 1 set: format din:2 exemplare :1 alb/1
verde;
- suport hârtie: hârtie autocopiativă: 2
exemplare :1 alb/1 verde;
- finisare:
- în formă de bloc, a 100 file;
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- 100 file/50seturi;
- cu perfor;
- să păstreze integritatea filelor, chiar
după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare: bloc.
Figura 7

8

Tipizate
(registru casă
valută)

Lot 5
1
Caiet A4 linii
coperţi
cartonate

- tip produs: formular tipizat nepersonalizat:
registru de casă valută autocopiativ- vezi
figura 8;
- cod: 14-4-7aA;
- suport hârtie:offset, hârtie 60 gr/mp;
- proprietăţi hârtie: filele de hârtie vor avea
densitate corespunzătoare, astfel încât, la
scriere, cerneala sau gelul pixului să nu
întrepătrundă pe verso- ul foii;
- tipar: pe o singură faţă;
- orientare tipar: pe orizontală;
- nr. foi: 100/50 seturi;
- 1 set: format din: 2 exemplare:1 alb/1
verde;
- suport hârtie: hârtie autocopiativă: 2
exemplare:1 alb/1 verde ;
- finisare:
- în formă de bloc, a 100 file;
- 100 file/50 seturi;
- cu perfor;
- să păstreze integritatea filelor, chiar
după o îndelungă utilizare;
- unitate de vânzare: bloc.
Figura 8

bloc
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- tip produs: caiet linii coperţi cartonate – tip
registru;
- format: A4;
- copertă faţă/spate:
- din carton rigid/580g/mp;
- culoare: albastru/maro;
- hârtie: offset;
- tipar interior: dictando – liniile vor fi trasate

buc
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13/4

2

Caiet A4
pătrăţele
coperţi
cartonate

3

Caiet mecanic
A4

4

Caiet
studenţesc
dictando - 80
file

5

Caiet

la distanţă de 1cm;
- proprietăţi hârtie (filă caiet): filele de hârtie
vor avea densitate corespunzătoare, astfel
încât, la scriere, cerneala sau gelul pixului să
nu întrepătrundă pe verso-ul foii;
- nr. file caiet: 200;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: caiet pătrăţele coperţi cartonate
tip registru;
- format: A4;
- copertă faţă/spate:
- din carton rigid/580g/mp;
- culoare: albastru/maro;
- hârtie: offset;
- tipar interior: pătrăţele, caroiaj de 10mm;
- proprietăţi hârtie (filă caiet): filele de hârtie
vor avea densitate corespunzătoare, astfel
încât, la scriere, cerneala sau gelul pixului să
nu întrepătrundă pe verso-ul foii;
- nr. file caiet: 200;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: caiet mecanic;
- tip: caiet mecanic plastifiat PVC;
- format: A4;
- cu mecanism metalic nichelat cu 4 inele
profil rotund;
-diametru inele: 25 mm;
- nr. inele: 4;
- lățime cotor: 40 mm;
- cu buzunar pe cotor, cu etichetă de carton
interschimbabilă – pentru identificarea
conținutului;
- coperți:
- plastifiate PVC – interior/exterior;
- culoare: albastru, verde, roșu;
- capacitate de îndosariere: 190 foi de
grosime 80g/mp;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: caiet studenţesc;
- format: A4;
- hârtie: offset;
- tipar interior: dictando – liniile vor fi trasate
la distanţă de 1cm;
- nr. de file: 80;
- copertă: faţă/spate:
- policromie;
- grafică adecvată pentru birou;
- proprietăţi hârtie caiet: densitate
corespunzătoare a filelor caietului, astfel încât
la scriere, cerneala sau gelul pixului să nu
întrepătrundă pe verso-ul foii;
- finisare: caiet capsat;
- produs echivalent sau similar cu marca
Herlitz, Pigna;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: caiet studenţesc;
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studenţesc
matematică 80 file

Lot 6
1
Dosare PVC cu
perforații

2

Dosare carton
șină

3

Dosare
suspendate

-

format: A4;
hârtie : offset;
tipar interior: pătrăţele, caroiaj de 10mm;
nr. de file: 80;
copertă: faţă/spate:
- policromie;
- grafică adecvată pentru birou;
- proprietăţi hârtie caiet: densitate
corespunzătoare a filelor caietului, astfel încât
la scriere, cerneala sau gelul pixului să nu
întrepătrundă pe verso-ul foii;
- finisare: caiet capsat;
- produs echivalent sau similar cu marca
Herlitz, Pigna;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: dosare PVC cu şină, cu
perforații;
- realizate din PVC rezistent, pentru a nu
permite ruperea găurilor cu ușurință, la un
volum mare de coli;
- format: A4;
- dosare prevăzute cu:
- sistem de îndosariere metalic, cu şină
metalică şi 2 perforaţii ce permit
arhivarea;
- şină metalică – rezistentă la îndoituri
repetate;
- buzunar pentru etichetă
interschimbabilă, pe prima copertă;
- etichetă interschimbabilă, din carton,
pentru detalii;
- prima copertă: incoloră;
- ultima copertă: culori diverse: roșu,
violet, albastru deschis, verde, orange,
roz, galben;
- capacitate îndosariere: min.170 coli;
- utilizare: pentru prinderea în bibliorafturi;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: dosar carton color cu șină;
- confecționat: din carton colorat în masă, de
250 g/mp;
- cu colţurile rotunjite;
- format: A4;
- prevăzut cu:
- sistem de prindere hârtie,la interior: cu
şină metalică – rezistentă la îndoituri
repetate;
- multiple spații organizaționale – pe
copertă faţă;
- culori: roșu, albastru, verde, orange;
- capacitate de îndosariere: 200 coli;
- utilizare: pentru prinderea în bibliorafturi;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: dosare suspendate carton;
- tip: cu șină;
15/4

buc

980

buc

206

buc
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carton

4

Dosar carton
încopciat 1/1

5

Dosar plic

Lot 7
1
Coperți
îndosariere A4
carton

Lot 8
1
Lipici stick

- confecţionat din carton kraft;
- gramaj carton: 250 g/mp;
- format: A4;
- cu liniatură de organizare pe prima copertă;
- baghetă metalică ( şină);
- de-a lungul şinei pot fi poziţionate diferit
portetichete + etichete;
- vizor cu dimensiunea de 6 cm – care se
translatează uşor de-a lungul mapei;
- accesul la dosare/documente se face pe
deasupra;
- dimensiuni: 320 mm x 238 mm;
- unitate de vânzare: buc.
- format: A4;
- tip dosar: încopciat, 1/1;
- tip carton: duplex;
- gramaj carton: 250gr/mp;
- carton colorat în masă;
- cu colţurile rotunjite;
- culori: verde, albastru, roşu, orange;
- liniatură de organizare pe prima copertă;
- capacitate dosar: aprox. 200coli;
- revăzut cu sistem de încopciere: gheare –
permit scoaterea şi reintroducerea rapidă în
bibliorafturi;
- utilizare: arhivarea în bibliorafturi;
- unitate de vânzare: buc.
- tipul dosarului: plic;
- format: A4;
- tip carton: duplex;
- dosar realizat din carton dintr-o bucată;
- cu 3 clape;
- gramaj carton: 250gr/mp;
- carton colorat în masă;
- capacitate de îndosariere: 150 coli;
- culori diverse: galben ,verde, albastru, roşu,
orange;
- unitate de vânzare: buc.

buc
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buc
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- format: A4;
- dimensiuni: 210 x 297 mm
- realizat din carton;
- gramaj carton: minim 230gr/mp;
- carton colorat în masă;
- culori diverse: alb, verde, albastru, roşu,
negru, galben;
- ambalare: 100 buc./top;
- unitate de vânzare: top;

top

2

- tip produs: lipici solid – tip stick;
- recomandat pentru lipirea produselor din
hârtie;
- în tub de plastic;
- aplicare: prin rotire şi presare;
- proprietăţi:
- lipire permanentă rapidă;

buc
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2

Aracet pentru
legătorie

Lot 9
1
Clipboard A4
cu buzunar
interior

Lot 10
1
Radieră

- nu are miros;
- fără solvenţi;
- lipeşte fără să deterioreze/ude foaia;
- produs non-toxic;
- gramaj: 15g;
- produs echivalent sau similar cu marca
Kores;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: adeziv tipografic, aracet;
- recomandat pentru lipirea produselor din
hârtie, carton, textile, materiale poroase și
semiporoase;
- stare fizică: lichid;
- culoare: alb polar - după uscare devine
transparent;
-proprietăţi:
- nu atacă hârtia, nu îngălbenește, iar
după uscare devine elastic și
tranparent;
- uscare rapidă;
- grad ridicat de acoperire;
- utilizare: în arhivă - lipire hârtie/carton
dosare;
- ambalare: flacon - dotat cu picurător și
capac pentru o utilizare ușoară și prevenirea
uscării adezivului;
- gramaj: flacon de 500 ml;
- produs: echivalent sau similar cu brandurile
DACO, Vinil Fix Doctor Aracet;
- unitate de vânzare: 1buc.= flacon de
500ml;

flacon

11

- tip produs: clipboard A4 cu buzunar interior;
- pt. coli A4 sau documente;
- format: A4 ;
- tip: dublu;
- realizat din PVC;
- culoare: albastru, negru;
- mecanism nichelat, puternic şi rezistent –
pentru prinderea hârtiei;
- buzunar pe coperta interioară – pentru
documente şi accesorii;
- coperţi: durabile şi rezistente;
- suport pt. pix;
- unitate de vânzare: buc.

buc

7

- tip produs: radieră pt. creion, cerneală, tuş,
pix;
- din cauciuc natural;
- în 3 straturi: - alb/albastru/orange;
- bicoloră:
- 2/3 pt. creion – orange;
- 1/3 pt. cerneală, tuş, pix – albastru;
- dimensiuni: 50mm x 18mm x 8mm;
- să nu lase urme negre după şters;
- unitate de vânzare: buc.

buc
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Lot 11
1
Pix

2

Pix cu mina
Parker

3

Pix roller gel
0,5mm

4

Pix unică
folosință negru

5

Pix unică
folosință roșu

- tip produs: pix de unică folosinţă;
- confecţionat din material plastic, colorat
orange;
- capac ventilat;
- vârf fin de alamă (Ni-Ag), cu bilă de
cărbune de tungsten, de grosime: 0,2mm;
- să scrie cursiv;
- să nu fie pasta uscată;
- să nu curgă;
- pastă de culoare: albastră;
- produs echivalent sau similar cu marca Bic;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: pix cu mina Parker;
- design clasic şi ergonomic;
- corp din plastic rezistent;
- accesorii metalice;
- mecanism acţionat prin apăsare;
- mină pix: tip Parker;
- vârf cilindric metalic;
- diametrul bilei: 0,7mm;
- grosimea liniei: 0,3- 0,5mm;
- grip ergonomic cauciucat;
- culoare mină pix: albastră;
- produs echivalent sau similar cu marca
Parker;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: pix cu mina roller gel 0,5mm;
- design clasic şi ergonomic;
- corp din material plastic, elegant, de diferite
grosimi;
- vârf cilindric metalic;
- designul să permită vizualizarea nivelului de
cerneală;
- roller cu sistem free-ink ce conferă o mare
lungime de scriere;
- diametrul bilei: 0,7mm;
- grosimea liniei: 0,5mm;
- prevăzut cu grip cauciucat şi capac cu clip
de prindere rezistent;
- culoare gel: albastru;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: pix de unică folosinţă;
- confecţionat din material plastic;
- capac ventilat;
- vârf fin de alamă (Ni-Ag), cu bilă de
cărbune de tungsten, de grosime: 0,2mm;
- să scrie cursiv;
- să nu fie pasta uscată;
- să nu curgă;
- pastă de culoare: negru;
- produs echivalent sau similar cu marca Bic;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: pix de unică folosinţă;
- confecţionat din material plastic;
- capac ventilat;
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- vârf fin de alamă (Ni-Ag), cu bilă de
cărbune de tungsten, de grosime: 0,2mm;
- să scrie cursiv;
- să nu fie pasta uscată;
- să nu curgă;
- pastă de culoare: roșu;
- produs echivalent sau similar cu marca Bic;
- unitate de vânzare: buc.
Lot 12
1
Marker culori
diferite

2

Marker
permanent
negru

3

Marker pentru
CD

- tip produs: TEXTMARKER – evidenţiator;
- folosit pentru a evidenţia pasaje importante
ale unui text, pe orice fel de hârtie;
- proprietăţi cerneală:
- permanentă, nu se şterge;
- rezistentă la apă şi lumină;
- fluorescentă;
- transparentă;
- uscare rapidă a cernelii – după
evidenţiere;
- să prezinte inkjet safe: marchezi textele,
tipărite cu ajutorul imprimantelor inkjet,
fără a pierde din calitatea textului
imprimat – cerneala fluorescentă nu
decolorează/umbreşte mesajul original;
- vârf: teşit;
- grosimea liniei trasate: 1 – 4 (mm), bine
conturată;
- prezintă 2 (două) grosimi de scriere;
- TEXTMARKER compus din:
- corp evidenţiator: din plastic, în
culoarea scrierii;
- capacul: cu clip, din plastic;
- culori cerneală: roz, galben, verde, albastru,
culori fluorescente;
- ambalare: 4 culori/set.
- unitate de vânzare: 4 culori=1 set
- tip produs: marker permanent;
- poate fi folosit pentru scriere pe orice
suprafaţă;
- vârf: rotund;
- grosimea liniei trasate: 1 - 3(mm);
- proprietăţi cerneală:
- este permenentă;
- culoare: negru;
- pe bază de alcool;
- uscare rapidă a cernelii după scriere;
- tehnologie ,,cap-off” – care împiedică
uscarea chiar şi când este lăsat fără
capac mai multe zile;
- produs echivalent sau similar cu marca
Staedtler;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: marker pentru CD;
- poate fi folosit pentru scriere pe suprafața
fină, CD;
- vârf: rotund;
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4

Marker
permanent
roșu

Lot 13
1
Creion de lemn
cu mina B

2

Creion mecanic
0,5

3

Creion mecanic
0,7

- grosimea liniei trasate: 1,7 mm;
- proprietăţi cerneală:
- este permenentă;
- culoare: negru;
- pe bază de alcool;
- uscare rapidă a cernelii după scriere;
- tehnologie ,,cap-off” – care împiedică
uscarea chiar şi când este lăsat fără
capac mai multe zile;
- produs echivalent sau similar cu brandul
Staedtler;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: marker permanent;
- poate fi folosit pentru scriere pe orice
suprafaţă;
- vârf: rotund;
- grosimea liniei trasate: 1 - 3(mm);
- proprietăţi cerneală:
- este permenentă;
- culoare : roșu;
- pe bază de alcool;
- uscare rapidă a cernelii după scriere;
- tehnologie ,,cap-off” – care împiedică
uscarea chiar şi când este lăsat fără
capac mai multe zile;
- produs echivalent sau similar cu marca
Staedtler;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: creion de lemn;
- corp hexagonal;
- corp creion: din lemn;
- mină tip B;
- culori corp creion diverse: alb, roşu, negru,
albastru;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: creion mecanic;
- design modern şi ergonomic;
- corp creion: din plastic rezistent;
- grosime mină creion: 0,5 mm;
- vârf creion mecanic:
- placat cu crom,
- retractabil;
- grip cauciucat, confortabil – pentru
stabilitate în scriere;
- clip rezistent;
- radieră încorporată;
- culori diverse: alb, roşu, negru, albastru;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: creion mecanic;
- design modern şi ergonomic;
- corp creion: din plastic rezistent;
- grosime mină creion: 0,7 mm;
- vârf creion mecanic:
- placat cu crom,
- retractabil;
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- grip cauciucat, confortabil – pentru
stabilitate în scriere;
- clip rezistent;
- radieră încorporată;
- culori diverse: alb, roşu, negru, albastru,
burgundi, galben;
- unitate de vânzare: buc.
Lot 14
1
Mină creion 0,5

- tip produs: mină creion pentru creion
mecanic;
- diametru: 0,5 mm;
- duritate: B;
- din grafit, pe bază de polimer;
- lungime: 60-70mm;
- să ofere rezistenţă la rupere;
- rezerve de mine de 0,5 mm, ambalate în
etuiuri din plastic;
- ambalare: 12buc./cutie;
- unitate de vânzare: cutie.
2
Mină creion 0,7 - tip produs: mină creion pentru creion
mecanic;
- diametru: 0,7 mm;
- duritate: B;
- din grafit, pe bază de polimer;
- lungime: 60-70mm;
- să ofere rezistenţă la rupere;
- rezerve de mine de 0,7 mm, ambalate în
etuiuri din plastic;
- ambalare: 12buc./cutie;
- unitate de vânzare: cutie.
3
Mine pix Parker - mină tip Parker 0,5mm;
- tub: metal;
- vârf: metallic, fin;
- grosimea liniei: 0,5mm;
- culoare mină pastă: albastră;
- proprietăţi pastă:
- să scrie cursiv;
- să nu fie uscată;
- să nu curgă;
- unitate de vânzare: buc.
4
Rezervă pix
- tip produs: mină cu gel, pentru pix roller
roller gel
gel;
albastră –
- diametrul bilei: 0,7mm;
0,5mm
- grosimea liniei: 0,5mm;
- culoare mină pastă: albastră;
- unitate de vânzare: buc.
5
Rezervă pix
- tip produs: mină cu gel, pentru pix roller
roller gel
gel;
diverse culori – - diametrul bilei: 0,7mm;
0,5mm
- grosimea liniei : 0,5mm;
- culoare mină pastă:
- negru – 40 buc.
- verde – 14 buc.
- roșu – 40 buc.;
- unitate de vânzare: buc.
Lot 15
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1

Etichete
autoadezive
97 X 42,4

2

Etichete
autoadezive
CD/DVD

3

Etichete
autoadezive
105 X 74

- tip produs: etichete autoadezive albe;
- prezentate pe coală format A4;
- caracteristici etichete:
- dimensiuni etichete: 97 x 42,4(mm);
- pretăiate;
- cu colţuri drepte;
- cu margini;
- repoziţionabile;
- pentru imprimante inkjet, laser sau
copiatoare (negru sau color);
- proprietăţi hârtie etichete:
- culoare: albă, cu grad mare de alb;
- mată;
- grosime: 78g/mp, 74microni;
- proprietăţi hârtie din spatele autocolantului:
- de tip siliconic;
- grosime: 80g/mp, 80 microni;
- adeziv:
- permanent;
- rezistent la temperaturi mari;
- nr. etichete pe coală A4: 12;
- nr. de coli: 100 într-o cutie;
- unitate de vânzare: cutie
- tip produs: etichete autoadezive albe
circulare pentru CD/DVD;
- utilizare: pentru etichetare CD/DVD;
- prezentate pe coală format A4;
- dimensiuni:
- 118mm - diametru exterior;
- 18mm - diametru interior;
- caracteristici etichete:
- autoadezive;
- pretăiate;
- proprietăţi hârtie etichete:
- culoare: albă, cu grad mare de alb;
- mată;
- grosime: 78g/mp, 74microni;
- proprietăţi hârtie din spatele autocolantului:
- de tip siliconic;
- grosime: 80g/mp, 80 microni;
- adeziv:
- permanent;
- rezistent la temperaturi mari;
- nr. etichete pe coală A4: 2 buc;
- nr. de coli: 100 coli/cutie;
- nr. de etichete: 200;
- unitate de vânzare: cutie
- tip produs: etichete autoadezive albe;
- prezentate pe coală format A4;
- caracteristici etichete:
- dimensiuni etichete: 105 x 74 (mm);
- pretăiate;
- cu colţuri drepte;
- cu margini;
- repoziţionabile;
- pentru imprimante inkjet, laser sau
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Lot 16
1
Bandă
corectoare

Lot 17
1
Fluid corector

Lot 18
1
Creion corector

copiatoare (negru sau color);
proprietăţi hârtie etichete:
- culoare: albă, cu grad mare de alb;
- mată;
- grosime: 78g/mp, 74microni;
proprietăţi hârtie din spatele autocolantului:
- de tip siliconic;
- grosime: 80g/mp, 80 microni;
adeziv:
- permanent;
- rezistent la temperaturi mari;
nr. etichete pe coală A4: 8 buc;
nr. de coli: 100 într-o cutie;
unitate de vânzare: cutie.

- tip produs: bandă corectoare;
- utilizare: pentru corecții rapide, pentru a
acoperi literele tipărite, cerneala și tușul,
acolo unde s-au efectuat greșeli;
- proprietăţi:
- ultracompactă;
- permite rescrierea imediată;
- sistem de răsucire a capacului pentru
protecția benzii;
- capac integrat, fără risc de pierdere;
- sistem de retragere automata a benzii;
- film din poliester, rezistent la rupere;
- dimensiuni: 5 mm x 5 m;
- produs echivalent sau similar cu marca BIC;
- ambalare: 1 buc. în suport de plastic;
- unitate de vânzare: buc.

buc
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- tip produs: fluid corector;
- prevăzut cu aplicator: pensulă rezistentă/se
aplică uşor şi exact;
- cu bilă pt. amestec şi omogenizare;
- pe bază de apă;
- realizat din substanțe nedăunătoare
mediului înconjurător;
- uscare rapidă (după folosire);
- repartizare/acoperire: uniformă;
- posibilitate de rescriere;
- opacitate: optimă;
- cantitate: flacon de 20 ml;
- produs echivalent sau similar cu marca
KORES;
- unitate de vânzare: buc.

buc

79

- tip produs: creion corector cu rescriere;
- cu două vârfuri:
- vârf de ştergere;
- vârf rescriere (liner);
- grosime vârf de ştergere: 0,8 mm;
- grosime vârf rescriere (liner): 0,3 mm;
- folosit pentru ştergerea cernelei de culoare
albastră;

buc

34
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- rescrierea se face cu linerul cu cerneală
albastră aflat la capătul opus;
- unitate de vânzare: buc.
Lot 19
1
Tăvite
suprapozabile

Lot 20
1
Capse 23/10

2

Capse 24/6

3

Capse 23/13

Lot 21
1
Pioneze pentru
plută

Lot 22
1
Agrafe
nichelate mari

- tip produs: tăvițe pentru documente și
accesorii pentru birou;
- sistem de suprapunere modular;
- dimensiuni: 350x256x68 mm;
- unitate de vânzare: buc.

buc

5

- tip produs: capse metalice pt. hârtie;
- pentru capsatoare de birou;
- tip capse: 23/10;
- confecţionate din metal;
- margini ascuţite pt. o penetrare uşoară;
- nr. capse cutie: 1000 buc.
- produs echivalent sau similar cu marca
Noki;
-unitate de vânzare: cutie.
- tip produs: capse metalice pt. hârtie;
- pt. capsatoare de birou;
- tip capse: 24/6;
- confecţionate din metal;
- margini ascuţite pentru o penetrare uşoară;
- nr. capse cutie: 1000 buc.
- produs echivalent sau similar cu marca
Noki;
- unitate de vânzare: cutie.
- tip produs: capse metalice pt. hârtie;
- pt. capsatoare de birou;
- tip capse: 23/13;
- confecţionate din metal;
- margini ascuţite pentru o penetrare uşoară;
- nr. capse cutie: 1000 buc.
- produs echivalent sau similar cu marca
Noki;
- unitate de vânzare: cutie.

cutie

25

cutie

128

cutie

2

- tip produs: pioneze pentru plută;
- confecţionate din:
- oțel inoxidabil,
- cu manșon de plastic, divers colorat;
- utilizare: pentru prinderea afișelor sau
pliantelor pe un panou de plută;
- nr. pioneze: 100 buc./cutie;
- produs echivalent sau similar cu marca
Office;
- ambalare: 100 buc./cutie;
- unitate de vânzare: cutie.

cutie

15

-

cutie
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tip produs: agrafe de birou pt. hârtie;
confecţionate: din metal nichelat inoxidabil;
dimensiune: 50 mm (L);
nr. agrafe: 100/cutie;
utilizare: accesoriu prindere hârtie;
unitate de vânzare: cutie.
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2

Agrafe
nichelate mici

3

Binder clips
25mm

4

5

-

cutie

228

cutie

54

cutie

21

cutie

22

- tip produs: suport agrafe;
- realizat:
- din material plastic;
- în 2 culori: corp=alb transparent,
capac=roşu,negru;
- tip: magnetic;
- formă: paralelipipedică;
- dimensiuni: 42 x 42 x 70 (mm);
- capacitate suport: 100 buc. agrafe;
- unitate de vânzare: buc.

buc
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- tip produs: capsator de birou;
- capacitate miniimă de capsare: 20 coli;
- capse utilizate: 24/6;
- design atractiv, ergonomic;
- fabricat din plastic solid cu mecanism
metalic;
- partea superioară: se deschide pentru a
permite încărcarea magaziei de capse;
- magazinaj: 100 capse;
- mecanism antiblocare a capselor;
- culori: diverse, culori asortate;
- produs echivalent sau similar cu brandul
Maped;
- unitate de vânzare: buc.

buc

7

Binder clips
32mm

-

Binder clips
51mm

-

Lot 23
1
Suport agrafe

Lot 24
1
Capsator

tip produs: agrafe de birou pt. hârtie;
confecţionate: din metal nichelat inoxidabil;
dimensiune: 25 mm (L);
nr. agrafe: 100/cutie;
utilizare: accesoriu prindere hârtie;
unitate de vânzare: cutie.
tip produs: binder clips;
dimensiune binder clips: 25mm;
utilizare: prindere hârtie;
format din:
- cleme: nichelate;
- suport: tablă de oţel, culoare: negru;
nr. binder clips: 12 buc./cutie;
unitate de vânzare: cutie.
tip produs : binder clips;
dimensiune binder clips: 32mm;
utilizare: prindere hârtie;
format din:
- cleme: - nichelate;
- suport: tablă de oţel, culoare: negru;
nr. binder clips: 12 buc./cutie;
unitate de vânzare: cutie.
tip produs : binder clips;
dimensiune binder clips: 51mm;
utilizare: prindere hârtie;
format din:
- cleme: - nichelate;
- suport: tablă de oţel, culoare: negru;
nr. binder clips: 12 buc./cutie;
unitate de vânzare: cutie.
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2

Capsator
professional

3

Decapsator

4

Minicapsator

Lot 25
1
Perforator

- tip produs: capsator professional;
- tip capsator:
- robust, profesional pentru arhivare;
- fără rubber grip pe bază şi mâner;
- pentru capsări tip plane – pentru
reducere volum;
- cu/fără margine de capsare: reglabilă
între 0-50mm;
- tip capse utilizate: 23/6; 23/8; 23/10;
23/13;
- capacitate maximă de capsare: 100 coli;
- magazinaj: 100 capse;
- capsarea se face manual;
- culori: negru;
- produs echivalent sau similar cu marca
Eagle;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: decapsator;
- fabricat din metal cu aripioare din plastic;
- prevăzut cu sistem cu gheare, pentru
îndepărtarea capselor;
- design atractiv, ergonomic;
- se va utiliza pt. decapsarea următoarelor
tipuri de capse: 23/10, 24/6, 10;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: capsator de birou;
- capacitate minimă de capsare: 10 coli;
- tip capse utilizate: nr. 10;
- design atractiv, ergonomic;
- fabricat din metal acoperit cu plastic;
- partea superioară: se deschide pentru a
permite încărcarea magaziei de capse;
- magazinaj: 100 capse;
- culori: diverse, albastru, roșu;
- produs echivalent sau similar cu marca
Eagle;
- utilizare: pentru capsare manuală;
- unitate de vânzare: buc.

buc

4

buc

16

buc

10

- tip produs: perforator hârtie;
- realizat:
- din metal cu elemente din plastic;
- cu 2 perforaţii;
- capacitate maximă de perforare: min 15coli;
- pentru perforare manuală;
- prevăzut cu:
- riglă de ghidaj (pentru A4,A5,A6,B5,B6);
- 2 burghie solide fixe;
- distanţa dintre perforaţii: 80mm;
- sistem de blocare a clapei;
- rezervor de depozitare confetii;
- culori: asortate, gri, negru, roşu,
albastru;
- produs echivalent sau similar cu brandul
Turikan;
- unitate de vânzare: buc.

buc

7
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2

Perforator
profesional

Lot 26
1
Hârtie flipchart

2

Rezervă cub
hârtie

Lot 27
1
Hârtie copiator
A3

- tip produs: perforator hârtie, metalic,
pentru documente cu volum mare;
- realizat:
- din metal cu elemente din plastic;
- cu 2 perforaţii;
- capacitate maximă de perforare: >40 coli;
- pentru perforare manuală;
- prevăzut cu:
- riglă de ghidaj(pentru A4,A5, A6,B5,B6);
- 2 burghie solide fixe;
- distanţa dintre perforaţii: 80mm;
- sistem de blocare a clapei;
- rezervor de depozitare confetii;
- culori: asortate: gri, negru, roşu,
albastru;
- produs echivalent sau similar cu brandurile
Turikan, Herlitz;
- unitate de vânzare: buc.

buc

4

- tip produs: hârtie flipchart;
- dimensiuni: 70 cm (l ) x 100 cm (L);
- pentru toate sistemele de prezentare tip
flipchart;
- proprietăți hârtie flipchart:
- offset – velină;
- de 70gr/mp;
- alb simplu;
- 2 perforații standard;
- foile pot fi introduse şi extrase cu uşurinţă;
- ambalare: 20-50 coli/top;
- unitate de vânzare: top.
- tip produs: rezervă cub hârtie color,pentru
notiţe;
- număr de file: 400 - file nelipite;
- dimensiuni hârtie: 90 x 90 mm;
- culori hârtie: 4-5 culori pastel pale/cub;
- tip hârtie: offset, color;
- gramaj hârtie: 80 g/mp;
- ambalare: cub hârtie color înfoliat – 400file;
- unitate de vânzare: 1 cub/400file= 1buc.

top

2

buc

75

top

3

- tip produs: hârtie copiator;
- format: A3, dimensiune 297,2 x 420mm;
- gramaj: minim 80 g/mp;
- grosime: 106±2 µm;
- netezime < 250ml/min;
- albeaţă (CIE) 150±2%;
- opacitate > 90%;
- umiditate < 5,3%;
- compoziţie omogenă şi uniformă pe volum;
- să permita folosirea pe imprimante laser și
cu cerneală, față/verso, fără a se ondula;
- ambalat în top de 500 coli, în ambalaj
original al producătorului hârtiei, cu
inscripţionarea datelor de identificare a
produsului și producătorului;
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2

Hârtie copiator
A4

Lot 28
1
Plic C4

2

Plic C5

3

Plic C6

4

Plic cu burduf

- unitate de vânzare: top.
- tip produs: hârtie copiator;
- format: A4, dimensiune 210 x 297,2mm;
- gramaj: minim 80 g/mp;
- grosime: 106±2 µm;
- netezime < 250ml/min;
- albeaţă (CIE) 150±2%;
- opacitate > 90%;
- umiditate < 5,3%;
- compoziţie omogenă şi uniformă pe volum;
- să permita folosirea pe imprimante laser și
cu cerneală, față/verso, fără a se ondula;
- ambalat în top de 500 coli, în ambalaj
original al producătorului hârtiei, cu
inscripţionarea datelor de identificare a
produsului și producătorului;
- unitate de vânzare: top.
-

pentru corespondenţă administrativă;
dimensiune: 229 x 324 (mm);
culoare: albă;
mod lipire: siliconic (închiderea plicului se
face prin îndepărtarea benzii care acoperă
suprafaţa siliconică; lipirea se realizează
prin simpla suprapunere a clapelor);
- clapă: pe latura scurtă;
- gramaj: 90 g/mp;
- unitate de vânzare: buc.
- pentru corespondenţă administrativă;
- dimensiune: 162 x 229 (mm);
- culoare: albă;
- mod lipire: siliconic (închiderea plicului se
face prin îndepărtarea benzii care acoperă
suprafaţa siliconică; lipirea se realizează
prin simpla suprapunere a clapelor);
- clapă: pe latura scurtă;
- gramaj: 90 g/mp;
- unitate de vânzare: buc.
- pentru corespondenţă administrativă;
- dimensiune: 114 x 162 (mm);
- culoare: albă;
- mod lipire: siliconic (închiderea plicului se
face prin îndepărtarea benzii care acoperă
suprafaţa siliconică; lipirea se realizează
prin simpla suprapunere a clapelor);
- clapă: pe latura scurtă;
- gramaj: 90 g/mp;
- unitate de vânzare: buc.
- pentru corespondenţă administrativă;
- dimensiune: 250 x 353 (mm);
- culoare: kraft;
- mod lipire: siliconic (închiderea plicului se
face prin îndepărtarea benzii care acoperă
suprafaţa siliconică; lipirea se realizează
prin simpla suprapunere a clapelor);
- clapă: pe latura scurtă;
28/4

top

455

buc

2.900

buc

2.425

buc

400

buc

720

5

Plic cu bule de
aer

-

6

Plic DL fără
fereastra

-

Lot 29
1
Index
autoadeziv

2

Post-it 75x75

burduf de min 40 mm;
gramaj: 120 g/mp;
unitate de vânzare: buc.
pentru corespondenţă administrativă;
dimensiune exterioara: 120 x 175 + 50
(mm) ;
dimensiune interioara: 95 x 165 (mm) ;
culoare: kraft;
mod lipire: siliconic (închiderea plicului se
face prin îndepărtarea benzii care acoperă
suprafaţa siliconică; lipirea se realizează
prin simpla suprapunere a clapelor);
clapă: pe latura scurtă;
gramaj: 90 g/mp;
unitate de vânzare: buc.
pentru corespondenţă administrativă ;
dimensiune: 110 x 220 (mm) ;
culoare: albă;
mod lipire: siliconic (închiderea plicului se
face prin îndepărtarea benzii care acoperă
suprafaţa siliconică; lipirea se realizează
prin simpla suprapunere a clapelor) ;
clapă: pe latura lungă ;
gramaj: 80 g/mp;
unitate de vânzare: buc.

- tip produs: index autoadeziv;
- material: plastic - polyester;
- cu adeziv repoziţionabil, ce permite
organizarea informaţiei şi îndepărtarea fără a
distruge materialul suport;
- rezistă la multe lipiri şi dezlipiri succesive;
- culori: pastel, gama poate să cuprindă 4 sau
5 culori neon transparente: roz , portocaliu,
verde, galben, albastru;
- mod de prezentare:
- minim 25 file - o culoare;
- 4/5culori x 25 file = 1 set;
- ambalare: index autoadeziv înfoliat;
- produs echivalent sau similar cu marca
Hopax;
- unitate de vânzare: set.
- tip produs: cub din hârtie color;
- file din hârtie lipite lateral, pentru notiţe;
- nu lasă urme atunci când este dezlipit;
- dimensiune: 75 X 75 (mm);
- culoare:
- o singură culoare, sau
- multicolor: 4 culori neon/pastel;
- 4 culori/cub: verde, galben, portocaliu,
roșu – culori neon/pastel;
- utilizare: pentru notarea mesajelor/
informaţiilor importante;
- ambalare: înfoliat;
- produs echivalent sau similar cu marca
Forpus;
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buc

180

buc

75

set

71

buc

181

3

Post-it 38x51

4

Post-it 76x127

5

Index
autoadeziv cu
dispenser

Lot 30
1
Mapă plastic cu
elastic

2

Mapă plastic cu
buton

- unitate de vânzare: 1 cub = 1buc.
- tip produs: post-it din hârtie color;
- file din hârtie lipite lateral, pentru notiţe;
- să nu lase urme atunci când este dezlipit;
- să reziste la multiple lipiri și dezlipiri
succesive;
- dimensiune: 38 X 51 (mm);
- culoare: galben pastel;
- utilizare: pentru notarea mesajelor/
informaţiilor importante;
- produs echivalent sau similar cu marca
Forpus;
- ambalare: înfoliat;
- unitate de vânzare: set.; 1 set=12 buc.x
100 file
- tip produs: post-it din hârtie color,
- file din hârtie lipite lateral, pentru notiţe;
- să nu lase urme atunci când este dezlipit;
- să reziste la multiple lipiri și dezlipiri
succesive;
- dimensiune: 76 X 127 (mm);
- culoare: galben pastel;
- număr file: 100 buc ;
- utilizare: pentru notarea mesajelor/
informaţiilor importante;
- produs echivalent sau similar cu marca
Forpus;
- ambalare: înfoliat;
- unitate de vânzare: buc.; 1 buc=100 file
- tip produs: index autoadeziv cu dispenser;
- material: plastic - polyester;
- cu adeziv repoziţionabil, ce permite
organizarea informaţiei şi îndepărtarea fără a
distruge materialul suport;
- rezistă la multe lipiri şi dezlipiri succesive;
- dimensiuni 25x43mm;
- culori pastel: gama poate să cuprindă 4 sau
5 culori neon transparente: roșu , portocaliu,
verde, galben, albastru;
- mod de prezentare: în dispenser individual;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: mapă plastic cu elastic (gr. 15
mm);
- pt. documente format A4;
- realizată din polipropilenă rezistentă;
- transparentă;
- închidere cu elastic pe o latură;
- cu 3 clape interioare flexibile;
- culori: albastru, fumuriu, galben, mov, roşu,
portocaliu, verde – transparent;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: mapă plastic cu buton, arici și
burduf;
- pt. documente format A4;
- realizată din polipropilenă rezistentă;
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set

7

buc

7

buc

7

buc

100

buc

92

3

Mapă
corespondenţă

Lot 31
1
Separatoare
plastic
alfabetice

2

Separatoare
carton color

3

Separatoare
biblioraft

Lot 32
1
DVD-R

Lot 33
1
Cutter

- colori: verde, albastru, portocaliu;
- închidere combinată cu buton de plastic și
arici;
- dimensiuni: 235 x 320 mm, burduf de
30mm;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: servietă expandabilă cu 13
separatoare cu index;
- realizată: din plastic texturat;
- format: A4;
- cu mâner – pe latura lungă;
- culoare produs: albastru;
- prevazută cu 13 separatoare cu index;
- produs echivalent sau similar cu marca
Eagle;
- unitate de vânzare: buc.

buc

8

- tip produs: separatoare plastic alfabetice;
- realizate: din plastic;
- tip: alfabetic: A-Z;
- format: A4;
- mod de ambalare: 22 file/set;
- cu perforații standard pe partea stângă,
pentru îndosariere;
- utilizare: pentru ordonarea în ordine
alfabetică a documentelor;
- unitate de vânzare: set.
- tip produs: separatoare biblioraft;
- realizate: din carton color;
- format: A4;
- din carton de 180 g/mp;
- mod de ambalare: 24 file/set;
- cu perforații standard pe partea stângă,
pentru îndosariere;
- utilizare: pentru ordonarea documentelor;
- unitate de vânzare: set, 1 set=24 buc.
- tip produs: separatoare biblioraft;
- realizate: din carton colorat în masă;
- dimensiuni: 100 x 240 mm;
- formă: dreptunghiulară;
- din carton de 160 g/mp;
- mod de ambalare: 100 file/set;
- cu perforații standard pe partea stângă,
pentru îndosariere;
- utilizare: pentru ordonarea documentelor;
- unitate de vânzare: set.

set

21

set

7

set

3

-

buc

55

buc

25

tip produs: disc DVD-R;
disc cu o suprafaţă argintie mată;
tip: inscriptibil;
capacitate: 4,7 GB;
viteză de scriere: 16X;
ambalaj: carcasă slim, de plastic;
unitate de vânzare: buc.

- tip produs: cutter mare, cu lamă
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2

Rezervă cutter

Lot 34
1
Foarfecă de
birou de 20 cm

2

Foarfecă de
birou de 15 cm

Lot 35
1
Liniar

Lot 36
1
Sfoară

Lot 37
1
Bandă adezivă
transparentă
19mm x 33m

2

Bandă dublu
adezivă 9 mm x
33 m

retractabilă;
- corp: plastic colorat rigid, prevăzut cu
sistem de blocare a lamei;
- lamă:
- fabricată din oţel inoxidabil;
- retractabilă;
- segmentată;
- lăţime lamă: 18 mm;
- lungime lamă: 100 mm;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: rezervă pt. cutter mare-18mm;
- lamă:
- fabricată din oţel inoxidabil;
- segmentată;
- lăţime lamă: 18 mm;
- lungime lamă: 100 mm;
- unitate de vânzare: buc.

buc

25

- tip produs: foarfecă de birou din oțel cu
mâner cu softgrip;
- culoare softgrip: albastru cu negru;
- ambalare: blister;
- unitate de vânzare: buc.
- tip produs: foarfecă de birou din oțel cu
mâner cu softgrip;
- culoare softgrip: albastru cu negru;
- ambalare: blister;
- unitate de vânzare: buc.

buc

5

buc

13

-

tip produs: liniar, riglă;
confecţionare: din plastic;
culoare: transparent/ colorat;
lungime: 40 cm;
unitate de vânzare: buc.

buc

18

-

tip produs: sfoară;
confecţionată: din cânepă;
grosime: 5 mm;
gramaj: 500 gr./ghem/buc.;
unitate de vânzare: ghem;

ghem

19

rolă

39

rolă

17

- tip produs: bandă adezivă transparentă 19
mm x 33 m;
- bandă adezivă de birou, scotch;
- confecţionată din polipropilen acrylic;
- transparentă;
- dimensiuni: 19 mm x 33 m;
- prezintă rezistenţă mecanică;
- invizibilă la fotocopiere;
- nu se îngălbeneşte în timp;
- ambalare: rolă înfoliată individual;
- unitate de vânzare: rolă.
- tip produs: bandă dublu adezivă
transparentă 9 mm x 33 m;
- confecţionată din polipropilen acrylic;
- transparentă;
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3

Scotch lat

4

Scotch
transparent cu
dispozitiv de
tăiere

Lot 38
1
Drapel
România

- cu adeziv pe ambele feţe;
- dimensiuni: 9 mm x 33 m;
- prezintă rezistenţă mecanică;
- invizibilă la fotocopiere;
- nu se îngălbeneşte în timp;
- ambalare: rolă înfoliată individual;
- unitate de vânzare: rolă.
- tip produs: scotch lat pt împachetat;
- bandă adezivă - transparentă sau mată
(maro);
- confecţionată din polipropilen acrylic;
- adeziv: cauciuc natural(solvent);
- lăţime: 50 mm;
- lungime: 66 m;
- folosită: pt. ambalare;
- unitate de vânzare: rolă.
- tip produs: scotch transparent cu dispozitiv
de tăiere;
- dispenser din plastic pt. bandă adezivă
19mm x 33m - include o rolă de bandă
adezivă;
- dispenser de birou:
- din plastic semitransparent;
- prevăzut cu tăietor metalic pentru
tăierea benzii adezive;
- bază stabilă;
- utilizabil cu bandă adezivă 19mm x
33m;
- se livrează cu rolă de bandă adezivă de
19mm x 33m;
- unitate de vânzare: 1 dispenser + 1 rolă
adezivă = 1 buc.
- tip: drapelul României/steag tricolor;
- modelul drapelului României și culorile
conforme cu Legea nr. 75/1994;
- material utilizat:
- material sintetic – polyester 100%;
- material pentru exterior, rezistent la
intemperii;
- aspect: lucios;
- să corespundă normelor UE, legate de
mediu;
- descriere:
- formă: dreptunghiulară;
- lățimea drapelului este egală cu 2/3 din
lungimea acestuia iar lățimea fiecarei
fâșii de culoare este 1/3 din aceeași
lungime;
- dimensiuni: standard: 0,9m x 1,35m (l)
x (L);
- mod de executare: simplu;
- culori:
- rezistente la UV;
- albastru-cobalt, galben-crom, roșuvernion;
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Drapel UE

- dispunerea culorilor: se face începând
de la lance, în următoarea ordine:
albastru-cobalt, galben-crom și roșuvernion;
- utilizare: interior-exterior - pentru a fi
arborat, în mod permanent, pe edificiul
instituției;
- se arborează pe lance fixată în suport de
metal;
-confecționare:
- tiv pe trei laturi;
- dotat cu bandă specială pentru
arborare;
- cusătura: efectuată între culori, să fie
dublă, cu ață rezistentă la intemperii;
- banda specială va fi efectuată pe partea
de culoare albastră a steagului și va
avea o lățime de 6,5cm;
- diametru lance: 3,5cm;
- ambalare: înfoliat/bucată;
- unitate de vânzare: buc.
- tip: steag UNIUNEA EUROPEANĂ (UE);
- steag acreditat de Comisia Europeană;
- material utilizat:
- material sintetic – polyester 100%;
- material: pentru exterior, rezistent la
intemperii;
- aspect: lucios;
- să corespundă normelor UE, legate de
mediu;
- descriere:
- formă: dreptunghiulară;
- dimensiuni: standard: 0,9m X 1,35m: (l)
x (L);
- steagul UE este format dintr-un cerc de
12 (douăsprezece) stele aurii imprimate
pe un fundal albastru;
- mod de executare: simplu;
- imprimarea să fie realizată prin serigrafie
industrială pentru că:
- permite penetrarea culorii față-verso;
- asigură durabilitate în timp;
- utilizează coloranți disperși, rezistenți la
UV, vânt, temperaturi extreme,
intemperii;
- utilizare: în interior-exterior - pentru a fi
arborat, în mod permanent, pe edificiul
instituției, conform Ordinului nr. 89/2012, art.
5, alineat 4;
- se arborează pe lance fixată în suport de
metal;
- confecționare:
- tiv pe trei laturi;
- dotat cu bandă specială pentru
arborare;
- banda specială va avea o lățime de
6,5cm;
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- diametru lance: 3,5cm;
- ambalare: înfoliat/bucată;
- unitate de vânzare: buc.
III. LOCUL DE LIVRARE:
-

la sediul achizitorului – Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28, jud. Cluj;

IV. TERMEN DE LIVRARE:
-

14 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii sau de la data semnării
contractului;

V. TERMEN DE GARANŢIE
-

min. 12 luni de la recepţie;

VI. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
-

preţul cel mai scăzut.
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