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Nr. 1005/07.06.22012

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
PAPETĂRIE
Achizitor:

Asociația Pakiv Romania

Titlul proiectului POSDRU :

MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL
TURISMULUI
POSDRU/105/5.1/G/76173

ID proiect POSDRU:
Calitatea achizitorului în cadrul
proiectului
1
1.1.

Beneficiar: Asociația Pakiv Romania

INFORMAŢII GENERALE
Achizitor:

Denumire: Asociația Pakiv Romania
Adresa: Str. Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia
cod
postal de contact:
Telefon: 0760 686819
Persoana
Dan Enache, Responsabil Financiar
E-mail: anca24dan@yahoo.com
Fax: 0258 811170
Adresa de internet www.pakiv-turism.ro
1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 18.06.2012 , ora 12,00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: Asociația Pakiv Romania, Secretariat, Str. Republicii, nr. 40,
cod. 510130, Alba Iulia , fax: 0258 811170
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
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2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:
Titlu: Contract furnizare produse
2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achiziţionate
Produse de papetărie în cadrul proiectului „MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL
TURISMULUI”, ID 76173.
Preţul ofertat va fi exprimat în LEI, fără TVA, TVA explicitat separat. Preţul
contractului este ferm, nu se actualizează.
2.1.3. Denumire contract şi locul de livrare
(a) Lucrări
(b) Produse
Execuţie
Cumpărare
…….X
Proiectare şi execuţie
Leasing . ………
Realizare prin orice mijloace Închiriere ……….
corespunzătoare cerinţelor
Cumpărare în rate…….
specificate de achizitor…
Principala locaţie a lucrării:
……………………….
…………………………

X

Principalul loc de livrare:

(c) Servicii
Categoria serviciului:
2A ........ …………..
2B ........ …………..
Principalul loc de prestare:

Asociația Pakiv Romania,
Secretariat, Str. Republicii, nr.
40, cod. 510130, Alba Iulia,
Fax: 0258 811170

2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
De la data semnării contractului de ambele părţi, până la data de 31.10.2012.
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Pretul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

x

4. PREZENTAREA OFERTEI
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4.1. Limba de redactare a
Ofertei

Limba română

4.2. Moneda în care este
exprimat preţul
contractului
4.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei

Lei

4.4. Modul de prezentare
a ofertei (tehnic şi
financiar)

Operatorii economici participanţi la procedura vor trimite o
scrisoare de înaintare şi oferta tehnico - financiară.
Oferta va fi exprimată în lei, fără TVA, atât unitară pentru
fiecare reper în parte, cât și globală.
Oferta tehnico – financiară se prezintă în scris, semnată şi
ştampilată de către reprezentantul legal al ofertantului.
Informaţii privind elaborarea părții tehnice:
Partea tehnică a operatorilor economici participanți la această
procedură va conține următoarele:
- Denumirea contractului
- Denumirea produselor, marca, codul de fabricaţie după caz, al
produselor ce vor fi ofertate.
- Specificaţiile tehnice ale produselor ofertate.

Până la 31.10.2012

Oferta se transmite via poştă sau se depune la secretariatul
asociației împreună cu Scrisoarea de Înaintare.
Oferta tehnico-financiară se poate depune direct sau se
transmite prin poştă, până la data limită de 18.06.2012.2011,
ora 12:00, la sediul: Asociația Pakiv Romania, Secretariat,
Str. Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia, Fax: 0258 811170.
Plicul în care este inclusă oferta tehnico-financiară, va
purta următoarele informaţii obligatorii:
Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;
Titlul contractului pentru care se depune oferta
Adresa autorităţii contractante indicată mai sus, şi la care
este depusă oferta;
Menţiunea „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a
ofertelor”.
Numărul de exemplare în care se va prezenta oferta este 1(unul).
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul asociației la
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www.pakiv-turism.ro sau pe adresa dumneavoastră de fax.
Documentaţia financiară trebuie să cuprindă şi contul de
banca pentru efectuarea plăţii în cazul încheierii contractului
cu firma dumneavoastră.
Plata produselor se va efectua în cel mult 30 zile de la data
primirii facturii.
4.5. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare
scrisă adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii
ofertelor.
Ofertantul poate modifica conținutul ofertei, până la
data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând
pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a
ofertei în vederea modificării. Achizitorul nu este
răspunzătoare în legătură cu posibilitatea ofertantului de
a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită,
stabilită în documentaţia de atribuire. Riscurile transmiterii
ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului
economic. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât
cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere
este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.

4.6. Informaţii referitoare
la termenele pentru
livrarea bunurilor/
prestarea serviciilor/
execuţia
lucrărilor
4.7. Modalităţi
de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire
a contractului de achiziţie
şi de soluţionare a
contestaţiei

Termenul pentru livrarea produselor este cuprins în perioada
specificată în contractul de achiziţie, termen ce va fi
respectat în conformitate cu graficul de desfăşurare a
proiectului.
Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unei
greşeli sau neregularităţi apărute în cadrul procesului de
atribuire a contractului pot depune o contestaţie la sediul
Asociaţiei Pakiv Romania sau se pot adresa instanţei
judecătoreşti competente. Contestaţiile se depun în termen de
1 zi de la comunicarea rezultatelor pe www.pakiv.ro.
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5. Cantităţi şi specificaţii tehnice minimale papetărie
Cantităţile produselor de papetărie sunt specificate în prezenta documentaţie, iar achiziţia se va
desfăşura pe baza comenzii ferme a beneficiarului, pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor
proiectului.

Nr.crt.

DENUMIRE PRODUS

1

Hârtie copiator A4 500 coli/top 80 g/mp
Folie de protecție documente A4
standard

2
3
4
5

Etichete autocolante (100 buc/top)
Textmarker de preferat minim 3 culori,
vârf între 1 și 5 mm

U.M.

39264000-0

10

30192800-9

15

30192125-3

30

22816300-6

top
buc

10

Hârtie foto glossy A4 270 gr/mp

buc

11

Autocolant A4 100 coli/set
Hârtie A4 asortata pal 5 culori/top 100
coli/culoare 500 coli/top, 80 g/mp

top

8

50
set

9

7

Cod CPV
30197643-5

Cut.

Post it 76x76 mm diverse culori
Banda adeziva lățime 48 mm, lungime
66 m, adeziv acrilic, culoare –
transparent
Bibliorafturi plastifiat diverse culori 5,5
cm
Separatoare 100 buc/set diverse culori
105x240 mm, 190 gr/mp
Dosare plastic pp cu șina cu găuri
diverse culori pentru coli A4

6

CANTITATI
130

set
10

44424200-0

buc
150

30197210-1

150

30199600-6

500

22852100-8

Set.
set
buc
10
30197620-8
10

12

22459100-3
50

top

30197620-8
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6. Condiţii şi termene de livrare:
Operatorul economic desemnat câștigător va livra produsele la sediul Achizitorului. Toate cheltuielile
ocazionate de livrarea produselor se vor include in oferta financiara.
Livrarea produselor se va face în termen de 10 zile de la comanda fermă a beneficiarului
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Calendarul procedurii

Perioada achiziţiei
Publicare anunţ de achiziţie
Data si ora limita de depunere a ofertelor
Deschiderea ofertelor
Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire
Semnarea contractului de servicii

07.06.2012-25.06.2012
07.06.2012
18.06.2012 ora 12.00
18.06.2012 ora 17.00
20.06.2012
25.06.2012
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