MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
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Nr. 15931/25.11.2014

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE
ACCESORII BIROU SI ARTICOLE MARUNTE DE BIROU PROIECT 19.03
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Accesorii birou si Articole
marunte de birou proiect 19.03, prin cumparare directa catalog electronic cu anunt de publicitate
publicat in SEAP si pe site INSP.
Produsele se încadrează în următoarele coduri CPV: 30192000-1 si 30197000-6.
Conditii contract:
1.Termenul de livrare al produselor: maxim 5 zile de la atribuirea de pe SEAP.
2.Produsele se vor livra pe baza de factura si proces verbal de predare-primire si vor fi insotite de
certificate de calitate sau declaratii de conformitate, dupa caz.
3. Produsele se livreaza in ambalaje sigilate, nedeteriorate si inscriptionate corespunzator.
4. Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat
furnizorului.
5. Locul de livrare al produselor: Magazia INSP, Str. Dr. Leonte, nr 1-3, sector 5, Bucuresti
6.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 30 zile, avand caracter ferm si obligatoriu
din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
7.Plata pentru aceste produse se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantă, dar nu mai devreme de
deschiderea finantarii de catre
Ordonatorul principal de credite – Ministerul Sanatatii, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare referitoare la platile efectuate de instituţiile publice.
Conditii participare:
1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si
obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC)
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea
conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoane cu functie de decizie din cadrul INSP: Director general Dr.Alexandra Cucu,
Director gen.adj.economic Ec. Sementov Gabriel, Consilieri juridici Simion Theodor si
Tomescu Mihnea Bogdan, Manager proiect: ing Adriana Galan,Coordonator achizitii-

Presedinte comisie evaluare Obreja Doina Carmen, Membrii comisie evaluare: Vintila
Daniela, Raduca Tatiana, Voicu Maria, Ursu Ciprian, Membrii rezerva: Despa Gheorghe,
Mitroi Gabriela, Banateanu Andrada, Stanescu Aurora, Radulescu Silviu.
Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte pentru ofertele care indeplinesc cerintele tehnice
solicitate.
Termen limita primire oferte:
28.11.2014
Informatii suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 28.11.2014 ora 10.00 pe
fax: 021.3123426 sau scanate pe adresa de email: doina.obreja@insp.gov.ro
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea finaciara (aceasta va fi prezentata si
detaliat, indicandu-se preturile pentru fiecare produs in parte, atat pret per UM cat si pretul
aferent cantitatii totale de bunuri de acelasi fel) si documentele solicitate la conditii de
participare, semnate si stampilate.
3. Autoritatea contractanta va selecta oferta care respecta toate cerintele si ii va comunica
ofertantului castigator.
4. Operatorul economic castigator are obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in
termen de 2 ore de la primirea comunicarii. Operatorul economic are obligatia sa
accepte/refuze oferta in ziua in care INSP initiaza achizitia directa in SEAP. In caz contrar
autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator.
5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa
solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat
ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.
6. Persoana contact informatii suplimentare: Doina Obreja 0742.031.466
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim
anticipat.

p.DIRECTOR GENERAL
Dr. Alexandra Cucu

COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE
Doina Obreja

CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din invitatia de procedura interna pentru atribuirea
contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse
inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi
respinsă.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI: Achiziţie accesorii de birou proiect 19.03
Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor
produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.
Acolo unde specificatiile tehnice nu prevad in mod expres o anumita culoare sau caracteristici
suplimentare de descriere a produselor se va citi ca se accepta orice culoare si orice produs.
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Denumire
Descriere produs
PC Memorie flash USB
PC Memorie flash USB 8 GB
PC Memorie flash USB
PC Memorie flash USB 16 GB
HDD extern 2TB, 2,5”, USB HDD extern Seagate Backup
3.0, carcasa metalica
Plus Slim 2TB
Capsator
Capsator 24/6
Perforator
Perforator max.15 coli
Bibliorafturi
Mari A4
Bibliorafturi
Medii A4
Separatoare carton
Separatoare
din
carton
dimensiuni 240/105mm; 100
buc/set

Valoare estimata lot: 2417 lei fara TVA

Cantitate totala
8 buc
8 buc
4 buc
3 buc
3 buc
50 buc
20 buc
6 seturi

2. OBIECTUL CONTRACTULUI: Achiziţie Articole marunte de birou proiect 19.03
Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor
produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.
Acolo unde specificatiile tehnice nu prevad in mod expres o anumita culoare sau caracteristici
suplimentare de descriere a produselor se va citi ca se accepta orice culoare si orice produs.

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumire

Descriere produs

Cantitate totala

Dosar plastic, Dosar cu sina pentru pastrarea actelor
cu sina
sau diverselor documente. Realizat din
material plastic PVC, dotat cu sina si
alonja in interior. Negru
Folii plastic
File din plastic pentru Indosariat
Confectionate
din
polipropilena,
transparente, perforatii standard pentru
indosariere, deschidere in partea de sus
100 buc/set
Lipici solid
Recomandat pt. lipirea produselor din
hartie.Cantitate: 21 g, Alte detalii: produs
non-toxic
Textmarkere,
Textmarkere, culoare fluorescenta
culoarea
galben
fluorescent

20 seturi

Pasta
Fluid corector pe baza apa
corectoare fara
solvent
Agrafe mici
Agrafe de birou metalice 50mm 100
buc/cutie
Agrafe mari
Agrafe de birou metalice 28mm 100
buc/cutie
Capse
Capse 24/6
capsator
Scotch
12mm/66m
25mm/33m
Scotch lat
Scotch lat rola mare transparent 50mm x
66m
DVD blank
Tip: DVD+R Dual Layer Blank

10 buc

50 set

5 buc

20 buc

10 cutii
10 cutii
10 cutii
10 buc
10 buc
6 buc
20 buc

Producator: Maxell Viteza scriere: 8x
Capacitate: 8.5 Gb
12.

Roller cu gel

13

Foarfeca

14

Cuter

14
15
16

Roller
cu
gel,
corp
plastic,
transparent,grip cauciucat in culoarea
minei,vf.0.7mm, albastru
Foarfeca birou cu manere din plastic
Lungimea lamelor: 16cm

50 buc

Cutter cauciucat cu ghidaj si rozeta
blocare
Decapsator
sistem cu gheare utilizat pentru
indepartarea capselor
Creion corector creion corector utilizat in special pentru
corecturi, set cu 2 bucati
Creion mecanic Creion mecanic 0.7mm cu mina
0.7
retractabila si guma, HB

3 buc

3 buc

3 buc
4 seturi
10 buc

Valoare estimata: 1207 lei fara TVA

Locul de livrare al produselor:
Produsele vor fi livrate la sediul INSP, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact
Valeanu Maria –, tel: 021.3183620 int 123

