MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
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Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
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Nr. 16091/27.11.2014

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE PAPETARIE, CARTUSE TONER,
ACCESORII BIROU, ARTICOLE MARUNTE DE BIROU SI PIESE SI ACCESORII
COMPUTERE PROIECT 19.04
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Papetarie, Cartuse toner,
Accesorii birou, Articole marunte de birou si Piese si accesorii computere proiect 19.04, prin
cumparare directa catalog electronic cu anunt de publicitate publicat in SEAP si pe site INSP.
Produsele se încadrează în următoarele coduri CPV: 30192700-8, 30125100-2, 30192000-1,
30197000-6 si 30237000-6.
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: Dr. Livia Cioran,Coordonator achizitiiPresedinte comisie evaluare Obreja Doina Carmen, Membrii comisie evaluare: Vintila
Daniela, Raduca Tatiana, Chirita Cristina, Membrii rezerva: Despa Gheorghe, Mitroi
Gabriela, Banateanu Andrada, Dima Claudia, Furtunescu Florentina.
4. Fisa de informatii generale a operatorului.
Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut pentru fiecare lot in parte pentru ofertele care indeplinesc cerintele tehnice
solicitate.
Termen limita primire oferte:
04.12.2014
Informatii suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 04.12.2014 ora 10.00 pe
fax: 021.3123426 sau in plic la secretariatul INSP.
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
Documente anexate:
- Model fisa informatii generale
- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese
ATENTIONARE:
Ofertantii care vor depune oferte pentru mai multe loturi vor trimite documentele solicitate la
conditiile de participare doar intr-un singur exemplar.
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

Ofertant
.....................................
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului

Anul

Valoare
Moneda

Curs de schimb

Echivalent LEI

2011

2012

2013

Media cifrei de afaceri

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

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

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

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

Ţara de reşedinţă

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

Adresa

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

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

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

Telefon / Fax

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

Data

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

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de
către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea
si datele de identificare ale operatorului economic)
a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări
ulterioare.
b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv: se
vor trece nominal Persoanele cu funcţii de decizie implicate in organizarea, derularea şi finalizarea achizitiei publicate la pct 3 din
Conditiile de participare
In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de
administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la
gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate din partea autoritatii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are
dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

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

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

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

Ţara de reşedinţă

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

Adresa

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

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

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

Telefon / Fax

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

Data

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

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei

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: Achizitie Papetarie proiect 19.04
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.

Denumire
Hartie copiator

2.
3.
4.
5.
6.

Biblioraft
Biblioraft
Biblioraft
Bibliorafturi
Separatoare

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plic antisoc, K20
Plic antisoc, I19
Plic antisoc, H18
Plic antisoc, G17
Etichete
autoadezive albe
Plic
Dosar A4
Stick notes

15.
16.

Descriereprodus
Hartie A4 alba 80gr/mp 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser
Carton,5 cm
Carton,7.5 cm
Carton, 8 cm
exterior plastifiat,interior din carton,buzunar pt.etichete;dim;A4;colorat
Separatoare din carton color de 120 g/mp
Dimensiuni: 240 x 105 mm,100 file/set
ext. 370 x 480mm, int. 350 x 470mm, 80 g/mp,
ext. 320 x 455mm, int. 300 x 445mm, siliconic, alb, 80 g/mp, GPV
ext. 290 x 370mm, int. 270 x 360mm, siliconic, alb, 80 g/mp, GPV
ext. 250 x 350mm, int. 230 x 340mm, siliconic, alb, 80 g/mp, GPV
1/A4, 200 x 297mm, 100coli/top

Cantitate
totala
220 topuri
40 buc
45 buc
40 buc
60 buc.
20 seturi
10 buc
10 buc
10 buc
10 buc
2 top

B4, 250 x 353 x 30mm (burduf), siliconic, kraft, 120 g/mp, GPV
Cu sina si perforatii,confectionatdin plastic
38 x 51 mm, 3 x 100 buc/set, 3 culori

20 buc
200 buc
10 buc

Stick index adeziv

folosite ca indexuri la separarea documentelor; adera la orice
suprafata;dimensiuni:25x43mm; 4 culori; 50file/culoare

15 seturi

Caiet birou

Cu spirala dubla A6, 80 file 80g/mp, coperti PP, cu elastic, 5 buc

dictando
17.

Folie
(file) transparente, 100 buc/set, 40 microni, confectionate din PP, perforatii
standard pentruindosariere, deschidere in partea de sus
protectie A4

25 seturi

18.

20.
21.

Cub hartie
Mapa

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dosar cu sina
Notes autoadeziv
Plicuri C6
Plicuri C5
Plicuri C4
Caiete A5
Caiete studentesti
Banda corectoare
alba

30.
31.
32.

Suport documente
Clips foi
Scotch

33.
34.

Scotch lat
Textmarker cu
Index Postit
Textmarker cu
Index Postit
Textmarker cu
Index Postit
Textmarker

transparente, 100 buc/set, 30 microni, confectionate din PP, perforatii
standard pentruindosariere, deschidere in partea de sus
Hartie colorata asortata (10 culori); Format: A4
Gramaj: 80 g/mp; Ambalare: 100 coli/top
color, 90x90mm cu suport transparent, 70g/mp, 500coli
Carton , cu elastic format A4 – culoare albastru si/sau verde , negru, 5
buc/set
Dosar cu sina de carton
dimensiuni:76x76mm pt.mai multe lipiri si dezlipiri succesive;100file/set
C6 , autoadeziv 114x162mm; 80 gr/mp – 25 buc/set
C5 , autoadeziv 162x229mm 90gr/mp– 25 buc/set
C4, autoadeziv 229x324 mm95/mp– 25 buc/set
Dictando, 80 file, capsat
Dictando, 80 file, capsat
Cu aparat aplicare. Se poate scrie imediat dupa ce textul a fost
corectat.Banda se poate folosi in intregime. Dimensiune banda: 4.2 mm
X minim 6 m
suport vertical documente
dimensiuni 32 mmm, 12 buc
12 mm/66m
25 mm/33m
Scotch lat rola mare transparent 50mm x 66m
cu Index Postit culoare verde

20 seturi

19.

Folie (file) protectie
A4
Hartie A 4 colorata

cu Index Postit, culoare roz

10 buc

cu Index Postit, culoare galben

10 buc

cerneala fluorescenta si densa corp plastic,sectiune dreptunghiulara,varf
tesit aprox.1-5mm culori-galben
varf rotund, 2.0mm, corp plastic
cu doua capete varf rotund 2.0mm/tesit 5.0mm
Textmarker fluorescent 1.0-4.0mm, 4cul/set, Varf tesit aproximativ 1 - 5
mm. Cerneala este fluorescenta si densa nu sterge sau decoloreaza
mesajul original. Marcarea este invizibila la copiere fara ca mesajele sa
fie distruse sau umbrite.
uscare rapida si rezistent la apa varf rotund,grosime scriere 1mm-1,5mm;
culori- negru; albastru,rosu
Marker cu vârf rotund din fetru 3mm cu scriere pe orice suprafata
(plastic,sticla,carton). Cerneala permanenta pe baza de alcool (fara
toluen/xilen), cu uscare rapida. Ambalare: 4 buc./set.
evidentiator text cu din plastic cu corpul si capacul in culoarea scrierii,
varfi tesit,grosime de scriere 4 mm,mod de ambalare: 12 buc/cutie,
culori: galben, verde, roz
Roller 0.7 vf mediu frixion albastru cu radiera

20 buc

35.
36.
37.
38.
39.
40.

Flipchart marker
Multi pen (2 in 1)
Textmarker
fluorescent

41.

Marker permanent

42.

Marker permanent

43.

Textmarker pilot
frixion cu radiera

44.

Roler Pilot Frixion
(0.7) cu radiera

5 topuri
3 buc
20 seturi
50 buc
13 seturi
2 seturi
2 seturi
2 seturi
5 buc
5 buc
10 buc

10 buc
15 cutii
14
10
10 buc

12 buc
20 buc
6 seturi

12 buc
3 seturi

2 cutii

20 buc

45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.

57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Roler Pilot Frixion
(0.5 mm), cu radiera
Rezerva pentru Roller
FriXion Ball 0.5 mm

Roller 0.5 mm vf mediu frixion albastru, cu radiera

10 buc

Rezerva pentru Roller FriXion Ball 0.5 mm, albastru, 3/set

7 seturi

Rezerva pentru
Roller FriXion Ball
0.7
Pix cu gel 0.5
Pix cu gel 0.5

Rezerva pentru Roller FriXion Ball 0.7, albastru, 3/set

10 set

albastru
negru

15 buc
15 buc

Pix cu gel 0.5 mm

rosu

15 buc

Pix plastic Bay

Din plastic, cu mecanism actionat prin rasucire, si cu clema, culoare
metalizata, bleu, albastru, pasta albastra

100 buc

Pixuri albastre

Pix unica folosinta cu corp plastic in culoarea scrierii. Varf mediu 20 buc
din otel inoxidabil care garanteaza o folosire curata si completa a
rezervei. Cu capac sau cu mecanism
2 seturi
Carioca 12 culori cu 2 capete pe baza de apa

Carioci pe baza de
apa 12 culori
Pix metalic
Ascutitoare cu
container
Ascutitoare cu
Radiera - FaberCastell
Ascutitoare electrica
dubla
Creioane
cu mina neagra
Radiera FaberCastell
Radiera simpla pt
creion
Tus violet stampila
Spirale plastic
Spirale plastic
Spirale plastic
Coperta plastic
Coperta carton
Rigla

Metalic argintiu cu deschidere cu buton, pasta albastra
Corp plastic

10 buc
10 buc.

zona grip ergonomica
surub de siguranta
pentru creioane triunghiulare, clasice, creioane grafit si colorate
Ascutitoare electrica dubla pentru creioane groase si normale cu sistem
de protectie pentru degete si baterii 4xR6 incluse
Creion HB cu radira la capat si invelis din lemn lacuit, lungime de 19 cm
si diametru de 7mm
creion dust free 20 cu ambalaj protector, din PVC, nu contine phthalati
pentru creioane grafit. Consistenta omogena. dimensiune: 62 x 21,5 x
11,5 mm.
Radiera alba pentru toate tipurile de creion, din cauciuc sintetic,
dimensiuni 40 x 24 x 10 mm.
tus stampila culoare violet flacon 50 ml cu aplicator
Spirale plastic 16mm 100/cutie negru
Spirale plastic 12.5mm 100/cutie negru
Spirale plastic 8mm 100/cutie negru
Coperta plastic A4, 150 microni, 100/top OPUS – fumuriu transparent
Coperta carton imitatie piele 250g/mp, A4,100/top OPUS - rosu
Material plastic dimensiuni 30 cm si 50 cm

6 buc

Valoare estimata lot: 8034 lei fara TVA

3 buc
40 buc
10 buc.

20 buc
6 buc
1 cutie
1 cutie
1 cutie
1 top
1 top
10 buc

2. OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitie Cartuse toner proiect 19.04
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.

Nr.
Crt.

Denumire
imprimanta/copiator/fax

1

Imprimanta HP laserjet
PRO M1536 DNF

Original CE278A
HP 78 A

Original Toner negru 2100
pagini

2

Imprimanta HP Laserjet
PRO 400 MFP M425 dn

Original HP CF280A
HP 80A

Original Toner negru 2700
pagini

3 buc

3
4
5
6
7

Imprimanta Samsung 310
Imprimanta Samsung 310
Imprimanta Samsung 310
Imprimanta Samsung 310
Imprimanta HP Laserjet
1536 dnf MFP
Imprimanta HP Laserjet P
1102
Imprimanta HP LaserJet
3030
HP LaserJet P 1005

Original CLP 310 Bk
Original CLP 310C
Original CLP 310Y
Original CLP 310M
Original CE278A
HP 78 A
Compatibil HP 85A
Black LaserJet CE285A
Compatibil Q2612A 12A

Original Negru 1000 pag
Original Albastru 1000 pag
Original Galben 1000 pag
Original Rosu 1000 pag
Original Toner negru 2100
pagini
Compatibil Toner negru
CE285A 1600 pagini
Compatibil cartus toner
negru
Original toner

1 buc
1 buc
1 buc
1 buc
16 buc

8
9
10

Cod cartus

CB435A

Caracteristici

Cantitate
totala
(buc)
5 buc

3 buc
1 buc
2 buc

Valoare estimata: 9515 lei fara TVA

3. OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitie Accesorii birou proiect 19.04
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.

Denumire

Descriere produs

Cantitate
totala

1.

PC Memorie stick USB

PC Memorie flash USB 32GB

4 buc

2.

PC Memorie stick USB

PC Memorie flash USB 16 GB

1 buc

HDD extern 2TB, 3.5",
USB 3.0,

32MB, HDD extern Seagate Expansion 2TB, 3.5", 7200rpm, 1 buc
32MB, USB 3.0,

3.

HDD extern 3TB, 3.5", 32MB, HDD extern Seagate Backup Plus 3TB, 3.5", 7200 1 buc
USB 3.0, carcasa metalica
rpm, 32MB, USB 3.0, Negru

4.

Capsator cu brat lung pentru100 Se folosesc pentru registraturi, banci, notariate, 2 buc
coli care foloseste capse de arhivare Capse utilizate: 23/6 - 23/13 Capacitate de
23/6;23/13
capsare: 100 coli de 70-80 gr/mp Dimensiuni (L x l x
h): 270 x 65 x 180 mm Adancime de patrundere in
pagina: 80 mm.Greutate:780 gr
Capsator

Metalic 20 coli, capse 24/6

3 buc

5.

Capsator

Complet metalic 40 coli coli, capse 24/6

1 buc

6.

Capsator

Complet metalic max.30 coli, capse 23/6

1 buc

7

Decapsator

Decapsator standard

4 buc

8

Perforator

Complet metalic, pentru 60-65 coli

1 buc

9

Perforator
Distrugator documente

Complet metalic, max.15 coli

2 buc

10

Deschidere 220 mm,Capacitate maxima de distrugere: 1 buc
5 coli; Capacitate cos reziduuri: 11 litri; Nivel de
securitate: 1; Dimensiuni: 165x300x310 mm; Utilizare
continua: 2 minute-pornit/ 25 minute-oprit; Garantie
aparat: 2 ani; Garantie cutit: 5 ani

Valoare estimata lot: 1909 lei fara TVA

4. OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitie Articole marunte de birou proiect 19.04
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.

Denumire

Descriereprodus

Cantitate totala
(bucati)

1.

Agrafe birou 33mm

metalice,ondulate; 100buc/cutie dim. 33 mm

25 cutii

2.

Agrafe birou 50 mm,.

100 buc/cutie

20 cutii

Agrafe birou 28mm

metalice,ondulate; 100buc/cutie dim. 33 mm

15 cutii

3.

Pasta corectoare fara solvent

Fluid corrector pe baza apa

4.

DVD blank

Tip: DVD+R Dual Layer Blank Producator: Maxell
Vitezascriere: 8x Capacitate: 8.5 Gb Numarbucati in
bax: 25

5 set

5.

Cuter

Cutter cauciucat cu ghidaj si roze tablocare 9 mmsi 18
mm

4 buc

6.

Lame cutter

18 mm, 10 buc/set

1 set

7.

Lame cutter

9 mm, 10 buc /set

1 set

8.

Creion corector

Creion corector utilizat in special pentru corecturi, set
cu 2 bucati

5 seturi

9.

Capse pt capsator

Capse dimensiuni 24/6

35 cutii

10.

Capse pt capsator

Capse dimensiuni 23/6

10 cutii

11.

Capse pt capsator

Capse dimensiuni 23/13

10 cutii

12.

Foarfeca

Foarfeca birou cu manere din plastic Lungimea
lamelor: 16cm

5 buc

13

Lipici solid 21g

Recomandat pt. lipirea produselor din hartie.Cantitate:
21 g, Alte detalii: produs non-toxic

10 buc

14

Lipici lichid Bic

BIC lipici fluid alb lavabil, utilizari multiple: hartie,
lemn, piele, tesaturi, etc.,prevazut cu aplicator ce
permite curgerea constanta a lipiciului• greutate: 118

5 buc

Calculator de birou, 16 digiti

2 buc

15

Calculator de birou

10 buc

Valoare estimata lot: 811 lei fara TVA

5. OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitie Piese si accesorii computere proiect 19.04
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 caracteristici suplimentare de descriere
a produselor se va citi ca se accepta orice produs.

Nr.
Crt.

Denumire

Descriere produs

Cantitate totala

1.

PC Memorie stick USB

PC Memorie flash USB 3.0 capacitate 32 GB

11 buc

2.

PC Memorie stick USB

PC Memorie flash USB 3.0,capacitate 16 GB

4 buc

3.

PC HDD extern

HDD extern Western Digitals Elements
Portable, 2TB, 2.5", USB 3.0, sisteme de
operare:
Windows/Mac

2 buc

4

PC tastatura

Tastatura neagra, taste silentioase, rezistenta
la apa, USB, dimens. Aproximative 444 x
158 x 24, cu fir

4 buc

5

PC Tastatura

E-BLUE Mazer Type-X EKM072BK, USB,
Neagra

3 buc

6

PC Tastatura

Hama K210, USB, Alb,Taste softtouch pentru
apasare in surdina si blanda.Protejat contra
stropirii cu apa prin scurgerea lichidului
Rezistenta la frecare prin taste inscriptionate
cu laser

1 buc

7

PC Mouse

Mouse Genius Xscroll Black, USB

8 buc

8

PC mouse pad

10 buc

9

PC Mouse

10

Monitor PC

Negru, pentru mouse optic, 15.4 inch
Rezolutie (dpi):800 Butoane/rotite:3/1Interfata
mouse:USB Tehnologie:Cu fir
Senzor:OpticDimensiuni (D x H x W
mm):100 x 35 x 65
Monitor LED 21.5", Wide, HD, DVI, VGA,
22 M45 D, Negru

4 buc

1 buc

Valoare estimata lot: 3144 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

