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. 4728/23.04.2014

INVITAŢIE
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE
PAPETARIE, ACCESORII SI ARTICOLE MARUNTE DE BIROU INSP
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Papetarie, accesorii si
articole marunte de birou, prin achizitie directa cu impartire pe loturi.
Produsele se încadrează în următoarele coduri CPV: 30192700-8, 30192000-1 si 30197000-6.
Dacă sunteţi interesat, vă rugăm să depuneţi ofertă până la data de 05.05.2014, ora
12.00, la Institutul National de Sănătate Publică, prin fax 021.312.34.26 sau in plic la sediul INSP.
Oferta dvs va fi elaborată în Limba română.
Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul, pentru mai multe
sau pentru toate loturile.
Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot, iar documentele de
calificare vor fi depuse doar intr-un singur exemplar, indiferent de numarul loturilor pentru care se
depune oferta.
Ofertantul va prezenta următoarele documente de calificare, a căror nedeţinere conduce
la respingerea ofertei şi anume:
-Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului unde isi are sediul
compania din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa, eventualele sedii
secundare, numele administratorului, precum si celelalte activitati.
- Declaratie de neincadrare la art.180
- Declaratie de neincadrare la art.181
- Fisa de informatii generale
Propunerea financiară. Propunerea financiară va conţine pretul total al produselor/lot
fara TVA. Pe langa formularul nr. 3 , propunerea financiara 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). Oferta care va depăşi plafonul estimat al pretului
total/lot fara TVA pentru fiecare lot in parte, va fi respinsă ca inacceptabilă. Pretul este ferm, in
lei.

Propunerea tehnică va conţine specificaţiile produselor oferite aşa cum sunt acestea
solicitate în caietul de sarcini anexat prezentei. Din cuprinsul propunerii tehnice, trebuie să
rezulte că ofertantul se angajează să îndeplinească, cu profesionalism, absolut toate cerinţele
din caietul de sarcini.
Oferta va trebui să fie valabilă 30 zile.
Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut.
Produsele se vor livra la sediul fiecarei locatii in maxim 15 zile de la comanda
ferma/contractul incheiat.
Plata pentru aceste produse se va face în termen de 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.
Alăturat anexăm:
-

Model oferta financiara – formular nr 3
Model declaratie de neincadrare la art 180 si neincadrare la art 181
Model fisa informatii generale

Restul documentelor sunt fara format impus.
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim
anticipat.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Adriana Pistol

COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE
Doina Obreja

Formular nr. 3
Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)
pentru atribuirea contractului

1.
Examinand
documentatia
de
atribuire,
subsemnatii.............................,
reprezentanti
ai
ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si
cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de
.......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de
................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de
___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta
noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.

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

|_| depunem oferta alternativa.

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

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului

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

Ţara de reşedinţă

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

Adresa

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

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)

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

Telefon / Fax

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

Data

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

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 180 din OUG nr. 34/2006

DECLARATIE

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in calitate
de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei
instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de
bani.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care
dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
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)
DECLARATIE privind neincadrarea in art. 181
din O.U.G. 34/2006

DECLARATIE
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru
atribuirea contractului avand ca obiect Servicii de ...... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV........, la data de ................
(zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile
prevazute la art. 181 lit. a) si c1) – e) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata
prin Legea nr. 337/2006, respectiv:
a) ______________________(denumirea operatorului economic) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate
de judecatorul-sindic;
b) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;
c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.
d) nu sunt in situatia in care sa prezint informatii false sau sa nu prezint informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei
penale privind falsul in declaratii.
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.

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

2010

2011

2012

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.

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.
OBIECTUL CONTRACTULUI: Achiziţie Papetarie, accesorii si articole marunte de birou
INSP.
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.

CRSP TG MURES
LOT 1
Nr.Crt.

Denumire

1.
2.

Dosar arhivare
Hartie copiator A4

3.
4.

Dosar plastic
Plic

5.
6.
7.

Condica de prezenta
Fisa magazie
Hartie copiator A4

8.

Dosar plastic

Descriere produs
Dosar carton simplu pt. arhivare (buc)
Hartie copiator A4, 80gr/mp, 500coli/top
(top)
Dosar cu sina plastic
Plic B4 siliconic kraft 130 gr/mp burduf
50mm (buc)
Condica de prezenta A4 (buc)
Fisa de magazie, A5 carton, fata/verso
Hartie copiator A4, 80gr/mp, 500coli/top
(top)
Dosar cu sina plastic

Cantitate
totală
300
25
250
200
1
150
15
150

Nr.Crt.
9.

Denumire
Hartie copiator A4

Descriere produs
Hartie copiator A4, 80gr/mp, 500coli/top
(top)

Cantitate
totală
20

Valoare estimata lot 1 : 1.050 lei fără TVA
Produsele din poziţiile 1-2 se vor factura separat din PN V.1
Produsele din poziţiile 3-7 se vor factura separat din PN II
Produsele din poziţiile 8- 9 se vor factura separat din VP

CRSP SIBIU
LOT 2

Nr.crt.
Denumire
1 Agrafe birou
2 Bloc notite
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bon de consum colectiv
Caiet dictando
Caiet studentesc
Cleme (clips) foi
Capse
Condica prezență
Cub hartie alba
Fluid corector
Folii protectie
Lipici solid
Mapa A4
Marker universal negru
Marker inscriptionat CD
Notes autoadeziv
Plicuri C4
Plicuri C5

Descriere produs
50 mm, 100 buc/cutie
adeziv, 4 culori/set, 20/50 mm 40 file
executat pe suport de hartie autocopiativa, 2
ex, format - A4, orizontal
80 file,A5
matematica A4
25 mm (12 buc/set)
24/6 1000 buc/cutie
A4 tipar fata/verso 100 file/carnet
9x9 cm, 500 coli/ cub
20 ml, pe baza de apa
Transparente, A4, 60 microni, 100 buc/ set
20 g
plastic cu elastic, diverse culori
2 varfuri, grosimi diferite
negru
76/100 mm,100 buc/ set
alb siliconic, 229/324 mm, 90 g/mp
alb siliconic, 162/229 mm, 90 g/mp

19
20
21
22
23
24
25

Registru de intrare iesire
Textmarker verde
Textmarker albastru
Textmarker roz
Textmarker galben
Scotch transparent
Scotch transparent

orizontal, A4, 100 file, coperti cartonate
1-4 mm
1-4 mm
1-4 mm
1-4 mm
18mm/25mm
25mm/66 mm

Cantitate
totală
10 cut.
8 set.
5 buc.
5 buc.
5 buc.
5 set
15 cut.
5 buc.
5 buc.
6 buc.
12 set.
6 buc.
40 buc.
4 buc.
8 buc.
10 set.
400 buc.
400 buc.
2 buc.
6 buc.
6 buc.
6 buc.
2 buc.
7 buc.
5 buc.

26 Sfoara din bumbac

100 g, alba
A4, vertical, din plastic, diverse culori

4 buc.

27 Suport documente
Tăvițe suprapozabile
pentru birou
28
29 Hartie copiator A3
30 Dosar plastic
31 Biblioraft
32 Carton
33 Dosar incopciat

7 buc.
din plastic, 3 buc./set, A4, din plastic,
diverse culori
80g/mp, 500 coli/top
cu sina si perforatii, diverse culori
plastifiat la exterior A4 80 mm, diverse culori
A4 alb 160 g/mp , 250 buc/top
1/1

5 set.
2 top.
230 buc.
25 buc.
2 top.
50 buc.

34 Dosar plic

de carton

70 buc.

35 Dosar cu sina

de carton

50 buc.

Valoare estimata lot 2: 1.451 lei fara TVA.
Produsele de la poziția 1-28 se vor factura din buget de stat
Produsele de la poziția 29-30 se vor factura din accize PN V, SP 1
Produsele de la poziția 31-35 se vor factura din accize PN V, SP.3

CRSP TIMISOARA
LOT 3
Nr.
crt.

Denumire

1

Dosar cu sina din
carton

2

Dosar plastic cu sina

3

Hartie copiator

4

Hartie copiator

5
6

7

Marker pentru sticla,
plastic
Dosar plastic cu şină
Dosar carton cu şină

Descriere produs
Dosar cu sina din carton de 250 gr/mp cu alonja
pentru indosarierea documentelor. Este prevăzut
cu coperta întreagă atât în faţă cât şi în spate
Dosar cu şina pentru păstrarea actelor sau
diverselor documente. Realizat din material plastic
pvc, dotat cu şină şi alonja în interior. Cotorul
dispune de perforaţii pentru îndosariere. Culoare:
albastru
Hartie A4 alba 80gr/mp, 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser
Hartie A4 alba 80gr/mp 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser
Permanent, varf 1 mm, pentru sticla, plastic,
rezistent la apa, uscare rapida, negru
Dosar cu sină pentru pastrarea actelor sau
diverselor documente. Realizat din material plastic
PVC, dotat cu şină in interior
Dosar cu sină pentru pastrarea actelor sau
diverselor documente. Realizat din carton, dotat

Cantitate
totală
25 bucati

70 bucati

46 topuri
116 topuri
10 bucati
50 bucati
20 bucati

cu şină in interior
Dosere plic pentru pastrarea actelor, din carton,

8

Dosar plic carton

9

Folie protectie
transparenta

Folie pentru protectia documentelor format A4 din
plastic transparent de 50 microni cu perforatii
standard. Disponibila in set de 100 de bucati.

10

Hârtie copiator

32 topuri

11

Mapă plastic

12

Plic C4

13

Plic C5

Hartie A4 alba 80gr/mp 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser
Mapa din material plastic cu elastic pe colturi
culoare albastru
Plic C4 autoadeziv indepărtarea benzii ce acoperă
suprafaţa siliconica si suprapunerea clapelor ,
hartie, alb, 80 gr/mp, (229x324mm)
Plic C5 autoadeziv cu lipire prin indepartarea
benzii ce acopera suprafata siliconica si
suprapunerea clapelor , hartie, alb, 80 gr/mp,
(162x229 mm)
Plic C6 autoadeziv cu lipire prin suprapunerea
clapelor acoperite cu adeziv permanent , hartie,
alb, 80 gr/mp, (162x114mm)
Plic B4 cu protectie antisoc
Dimensiuni-exterior 250x350mm,
interior 220x340 mm
Sfoara alba pentru impachetat; 100g/ghem
Marker permanent cu vopsea (alb) varf rotund 2-4
mm
Dosar cu sină pentru pastrarea actelor sau
diverselor documente. Realizat din material plastic
PVC, dotat cu şină in interior
Dosare plic pentru pastrarea actelor, din carton,
Folie pentru protectia documentelor format A4 din
plastic transparent de 50 microni cu perforatii
standard. Disponibila in set de 100 de bucati.
Hartie A4 alba 80gr/mp 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser
Mapa din material plastic cu elastic pe colturi
culoare albastru
Plic B4 autoadeziv indepărtarea benzii ce acoperă
suprafaţa siliconica si suprapunerea clapelor ,
hartie kraft 130 gr/mp, (250x353mm)
Plic C5 autoadeziv cu lipire prin indepartarea
benzii ce acopera suprafata siliconica si
suprapunerea clapelor , hartie, alb, 80 gr/mp,
(162x229 mm)

2 seturi

14

Plic C6

15

Plic B4

16
17
18

Sfoară
Marker cu vopsea
culoare albă
Dosar plastic cu şină

19

Dosar plic carton

20

Folie protectie
transparenta

21

Hârtie copiator

22

Mapă plastic

23

Plic C4 cu burduf

24

Plic C5

100 buc.

2 seturi

5 buc.
50 buc.

100 buc.

300 buc.

10 buc.
5 gheme
2 buc.
50 buc.

100 buc.

33 topuri
5 buc.
20 buc.

100 buc.

25

Plic C6

26

Plic B4

27
28
29
30

Plic C6 autoadeziv cu lipire prin suprapunerea
clapelor acoperite cu adeziv permanent , hartie,
alb, 80 gr/mp, (162x114mm)
Plic B4 cu protectie antisoc
Dimensiuni-exterior 250x350mm,
interior 220x340 mm

300 buc.

Sfoară

Sfoara alba pentru impachetat; 100g / ghem

5 gheme

Bandă corectoare

Bandă corectoare 5mm x 8m

Hartie copiator
Hartie copiator

10 buc.

2 buc.

Hartie A4 alba 80gr/mp, 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser
Hartie A4 alba 80gr/mp, 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser

22 topuri
37 topuri

Valoare estimata lot 3: 3.187 lei fără TVA
Produsele de la poziţiile 1-3 se vor factura separat din Buget de stat
Produsele de la poziţiile 4-5 se vor factura separat din Accize PN I. 2.
Produsele de la poziţiile 6-17 se vor factura separat din Accize PN V.1
Produsele de la poziţiile 18-28 se vor factura separat din Accize PN V.3
Produsele de la poziţia 29 se vor factura separat din Accize PN. II.
Produsele de la poziţia 30 se vor factura separat din Venituri proprii

CRSP IASI
LOT 4
Nr.
Crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Denumire
Caiet Studenţesc A4, 50 file de matematică
Caiet Studenţesc A4, 50 file caiet 50 file, format:A4,
hartie interior: 55g/mp liniatura: matematică
Dosar carton standard plic, alb lucios,
copertă 1/1
Dosar plastic cu şină şi bandă perforată pentru
îndosariere, diverse culori ( negru, albastru, roşu)
Hârtie alba A4 pentru copiator
Hartie alba A4, 80 g/mp, 500 coli/top
Biblioraft cu cutie, A4, 80 mm, cu mecanism metalic
nichelat cu rotire la 180º
Caiet Studenţesc A4, 50 file de matematică
Caiet Studenţesc A4, 50 file, format: A4, hartie
interior: 55g/mp liniatura: matematică
Dosar carton standard cu şină şi sistem pentru
arhivare în bibliorafturi, alb lucios,1/1

Caracteristici

Cantitate
totală

buc.

10

buc.

50

buc.

50

top

10

buc.

20

buc.

10

buc.

200

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dosar carton standard plic, alb lucios,
copertă 1/1
Dosar plastic cu şină şi bandă perforată pentru
îndosariere, diverse culori ( negru, albastru, roşu)
Dosar din carton de 500g/mp plastifiat, cu elastic,
diverse culori
Hârtie alba A4 pentru copiator
Hartie alba A4, 80 g/mp, 500 coli/top
Marker OHP permanent, cerneală rezistent la apa,
0,3mm, negru,
Marker OHP permanent, cerneală rezistent la apa,
0,6mm, negru,
Hârtie alba A4 pentru copiator
Hartie alba A4, 80 g/mp, 500 coli/top
Hârtie alba A4 pentru copiator
Hartie alba A4, 80 g/mp, 500 coli/top
Hârtie alba A4 pentru copiator
Hartie alba A4, 80 g/mp, 500 coli/top

buc.

50

buc.

50

buc.

20

top

15

buc.

40

buc

30

top

4

top

4

top

90

Valoare estimata lot 4: 1.539 lei fără TVA
Produsele de pozitiile 1- 4 se vor factura din PN I.2.
Produsele de pozitiile 5 -13 se vor factura din PN I.5.
Produsele de la poziţia 14 se vor factura din PN V.1.
Produsele de la poziţia 15 se vor factura din PN V.3.
Produsele de la poziţia 16 se vor factura din Bugetul de Stat

CRSP CLUJ
LOT 5
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

DENUMIRE
Blocnotes
Caiet
Caiet
Caiet
Caiet
Fluid corector
Creion mecanic
Cutter
Dosar
Etichete
Folie protectie
Hartie ambalaj
Hartie copiator
Mapa
Marker

CARACTERISTICI
A5 spirala 50 f ile
A4 spirala 80f-matematică
A4 spirala 80f-dictando
A5 spirala 80 file -matematică
A5 spirala 80 file-dictando
20ml
0.5 mm
18mm sina metalica
A4, plastic cu şina şi gauri
A4- 210x297- 100 /top
A4 - 100/set
70x100 alba(coala)
A4 - 80g/mp 500 coli/top
A4 carton cu elastic
permanent

UM
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
top
set
buc
top
buc
buc

CANT.
8
6
6
6
6
3
13
3
50
1
10
50
20
10
7

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Marker
Mina creion
Notes adeziv
Pix
Plic
Plic
Plic
Registru intrari-iesiri
Pix cu gel
Textmarker
Sfoara bumbac
Tus stampila

28. Coperta
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Spire plastic
Spire plastic
Hartie copiator
Registru intrari-iesiri
Caiet
Caiet
Cutter
Dosar
Dosar
Foarfeca
Mapa
Pix
Plic
Plic
Pix
Hartie copiator

45. Adeziv solid
46. Agrafe birou
47. Banda adeziva
48. Bon de consum
49. Capse 24/6
50. Corector fluid
51. Dosar
52. Dosar

permanent 4 buc/set
0.5mm
75x75mm 100 file
albastru
C4 alb siliconic
C5 alb siliconic
DL alb siliconic
A 4 f/v 100f
0.7mm -albastru
4/set
100g (ghem)
30ml (st)
PVC pentru legat cu spira
transparent 150 microni A4, set 100
buc.
19 mm 100/cutie
16 mm 100/cutie
A4 - 80g/mp 500 coli/top
A 4 f/v 100f
A4 spirala 80f-matematică
A4 spirala 80f-dictando
18mm sina metalica
plastic sina cu gau ri
alb cu sina
16cm birou
A4 carton cu elastic
albastru
C4 alb siliconic
C5 alb siliconic
cu gel 0.7mm
A4 - 80g/mp 500 coli/top
Recomandat pt. lipirea produselor
din hartie.Cantitate: 21 g, Alte
detalii: produs non-toxic
Agrafe metalice 33mm 100/cutie
Banda adeziva de ambalare
transparenta, 12mmx10mm,
6role/set
colectiv 1/2 A4, 100 file-f
Capse zincate 24/6 pentru
capsatoare de birou. 1.000
bucati/cutie
20 ml, tip Bic cu pensula
Carton,alb,cu șină, A4,
A4, plastic cu şina şi gauri

set
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
set
buc
buc

3
17
10
34
50
50
45
3
34
6
8
2

set
cutie
cutie
top
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
top

1
1
1
40
10
4
4
5
40
40
2
40
20
30
20
22
23

buc

6

cutie

10

buc

2

buc

5

cutie

15

buc
buc
buc

5
20
50

53. Hartie de copiator
54. Mine grafit
55. Ordin deplasare-deleg
56. Pix fara mecanism,
57. Plic
58. Plic
59. Plic
60. Plic
61. Sfoara
62. Tus

Hartie A4 alba 80gr/mp 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare,
imprimante laser
tip Rotring, 0.5, B/HB
A5, 100 file, fv
tip Bic N-S Fine
C4, 229x324 mm, autoadeziv, tipar
interior
C5, 162x229 mm, autoadeziv, tipar
interior
B4 cu burduf, 229x324x40 mm,
kraft, siliconic
C4 cu burduf, 229x324x40 mm,
kraft, siliconic
bumbac 100 g
negru pt tusiera

top

20

buc
buc
buc

10
3
35

buc

40

buc

120

buc

100

buc

50

buc
buc

2
1

Valoare estimata lot 5 : 2.184 lei fara TVA
Produsele de pozitiile 1-30 se vor factura din PN I.5.
Produsele de pozitiile 31-32 se vor factura din PN II.
Produsele de pozitiile 33-43 se vor factura din PN V.3
Produsele de pozitia 44 se vor factura din PN V.1
Produsele de pozitiile 45-62 se vor factura din Buget de Stat

INSP
LOT 6
Nr.
Crt.

Denumire
produs

Caracteristici

Cantitate
totala
(buc)
55 top

1.

Hartie Xerox

Hartie Xerox A4 alba 80 gr/mp 500 coli/top.

2.

Dosar plastic, cu
sina

10 set x 10
buc=100 buc

3.

Folii protectie

Dosar cu sina pentru pastrarea actelor sau
diverselor documente. Realizat din material plastic
PVC, dotat cu sina si alonja in interior.Cotorul
dispune de 11 perforatii pentru indosariere.
Folie pentru protectia documentelor format A4 din
plastic transparent de 50 microni cu perforatii
standard. Disponibila in set de 100 bucati.

4.

Dosar carton, cu
sina

Dosar cu sina din carton de 250 gr/mp cu alonja
pentru indosarierea documentelor.

40buc

5 set x 100
buc=500 buc

5.
6.
7.

8.

9.

Banda adeziva
(scotch)
Capse pt
capsator
Index autoadeziv

Banda de ambalat scotch 371 50 mm * 66 m
24 /6 1000 buc./cutie , standard

folosite ca indexuri la separarea documentelor
• adera la orice tip de suprafata (adeziv
repozitionabil)
• dimensiuni: 76x25 mm
• numar file/set: 150 (3x50)
Stick notes
Stick notes folosite pentru scrierea de mesaje sau
notite importante. Adera la orice tip de suprafata.
Rezista la multe lipiri si dezlipiri successive.
Galben pastel : 76mm x 76 mm
Capsator cu brat
Se folosesc pentru registraturi, banci, notariate,
lung pentru100
arhivare
coli care foloseste Capse utilizate: 23/6 - 23/13
capse de
Capacitate de capsare: 100 coli de 70-80 gr/mp
23/6;23/13
Dimensiuni (L x l x h): 270 x 65 x 180 mm
Adancime de patrundere in pagina: 80
mm.Greutate:780 gr

5buc
10 cutii
10 set

10 buc

1 buc

Valoare estimata lot 6: 951 lei fara TVA
Produsele se vor factura din : PN IV.6

LOT 7
Nr.
Crt.

Denumire
produs

1

Biblioraft A4

2

Folii protectie

3
4

Pasta corectoare
Banda scotch

5

Banda ambalat

Caracteristici

Biblioraft A4, cu dimensiunea de 50 mm.
Confectionat din carton rigid, plastifiat cu folie de
polipropilena. Include buzunar pentru etichete si
muchie metalica pentru protejarea colturilor.
Folie pentru protectia documentelor format A4 din
plastic transparent de 50 microni cu perforatii
standard. Disponibila in set de 100 de bucati.
Pasta corestoare
Banda adeziva scotch, cu adeziv acrylic,
45mmx60 ml
Banda ambalat din scotch transparent de 3m
50mmx6m

Cantitate
totala
(buc)
20 buc

100 buc

2 buc
2 buc
2 buc

6

Capse pt
capsator

7

Hartie copiator

8

Dosar cu sina de
plastic

50 buc

Dosar plic

25 buc

Pasta corectoare

2 buc

9
10
11
12
13
14
15
16

Capse pentru capsatoare de birou, cu
dimensiunea de 24/6 mm. Ambalare: 1.000
bucati/cutie.
Hartie A4 alba 80gr/mp 500coli/top
Compatibilitate: copiatoare, imprimante laser

5000 bucati

40 top

Pix cu gel 0.5

albastru

5 buc

Pix cu gel 0.5

negru

5 buc

Plic C6

autoadeziv

25 buc

Hartie xerox A4

5 cutii

Binder clips

50mm

2 cutii

Cutii arhivare

20cm

5 buc

17

Caiete

A5

4 buc

18

Lipici

stick

1 buc

19

Cub hartie

alb, 9x9cm

1 buc

20

Dosare

Plastic, A4, cu dispozitiv de prindere

100 buc

21

Folii protectie

Plastic, A4

100 buc

22

Hartie xerox

A4, 80 g/cm2,

6 topuri

23

Pixuri

BIC, (albastru, rosu, negru)

12 buc

24

Role scotch

mici

3 buc

25

Tava documente

plastic

2 buc

26

27

28

Bibliorafturi

Pixuri albastre

Pixuri colorate

exterior plastifiat, interior din carton, buzunar pt
etichete; dim A 4
Pix unica folosinta cu corp plastic in culoarea
scrierii. Varf mediu din otel inoxidabil care
garanteaza o folosire curata si completa a
rezervei. Cu capac sau cu mecanism.
Pix unica folosinta cu corp plastic in culoarea
scrierii. Varf mediu din otel inoxidabil care
garanteaza o folosire curata si completa a

15 buc

40 buc

12 buc

29

Pixuri
cu
albastre

30

Creioane

gel

33

Dosare plastic cu
sina
Mape din carton
plastifiat
pentru
documente
Indecsi
autoadezivi
din
hartie

34

Agrafe de birou

35
36

Capsator
Capse metalice
compatibile

37

Radiere

38

DVD blanc

31

32

39

40
41

42
43

44

rezervei. Cu capac de protectie . Culori : negru,
rosu, verde
Corp transparent, con metalic. Reincarcabil cu
rezerva. Varful capacului in culoarea scrierii.
Creion cu mina din grafit. Invelis din lemn lacuit.
Lungime: 19 cm diametru: 7 mm. Radiera la
capat.
Dosare plastic cu sina cu gauri. Din polipropilena
(PP). In interior cu alonja pentru indosariere
documente. Eticheta interschimbabila pe cotor
pentru detalii.
Mape din carton plastifiat pentru pastrat
documente format A4. Cu coperta intraga.
Prevazute cu elastic pentru inchidere.
Adera la orice tip de suprafata. Repozitio-nabil.
Contine dispencer. Culori asortate. Inscriptionabil.
Dimensiuni: 45 x 25 mm. Nr. file/set: minim 50.
Agrafe
de
birou
din
metal
inoxidabil.
Dimensiuni:28 mm si 32 mm.100 buc/cutie.
Capsator Heavy Duty integral metalic. Capacitate
maximă: 25 file. Marime capse: #24/6, #24/8 Capse metalice 24 / 6 . ambalare: 1000 buc./cutie
Radiera compozit pentru pix/cerneala
Inscriptionabil, capacitate 4.7 GB.set 10 buc

Textmarker cu varf lat. Corpul in culoarea scrierii.
Varf tesit aproximativ 1x5 mm. Cerneala pe baza
Marker
pentru de apa. Pentru sublinieri texte importante Diferite
sublinieri
culori pastel.
Stick notes 76 x76 mm. Pentru scrierea de
mesaje sau notite. Adera la orice tip de suprafata.
Notesuri
Rezista la multe lipiri si dezlipiri succesive.
autoadezive
Ambalare: 100 file / set.
Lipici
pentru Lavabil si netoxic. Aplicare prin rotire si apasare
birou-glue stick
Cantitate: minim 20 gr/tub.
Dispenser de birou pentru banda adeziva minim
25mm x 66 m
Dispenser banda
adeziva
Perforator metalic. Capacitate maxima: 20 file.
Perforator
Rigla de ghidaj. Rezervor pentru confetti.
Din material plastic cu sina metalica in care
culiseaza lama. Lama din otel inoxidabil 75 x 15
Cutter
mm. Sistem cu arc retractabil a lamei.

24 buc
20 buc

60 buc

25 buc

10 set
15 cutii
1 buc
50 cutii
10 buc
1set
28 buc

6 set

10 buc

1 buc

1buc
2 buc

45

Hartie A4 xerox

46

Separatoare

47

Banda corectoare
alba

48

Pasta corectoare
alba

49

Folii translucide
pentru hartii

50

lipici lichid

51

Marker
permanent

52

Decapsator

53

Foarfeci

54

Ascutitoare

55

Mapa portofoliu

56

Bloc notes A6
Cub din hartie
colorat

57
58
59
60
61
62
63
64

Hartie de copiator. Gramaj: minim 80 g/mp.
Ambalare: 500 coli/top
Separatoare din carton, 240*105 mm
Cu aparat aplicare. Se poate scrie imediat dpa ce
textul a fost corectat.Banda se poate folosi in
intregime. Dimensiune banda: 4.2 mm X minim 6
m
Fluid corector minim 20 ml/sticluta. Nu lasa
umbre la copiere. Latime pensula: aproximativ 3
mm. Se usuca rapid.
Din plastic, pentru indosariat si protejat
documente. Din polipropilena, transparente, cu
perforatii standard pentru indosariere. Deschidere
in partea de sus.
flacon cu 80 mm lipici lichid prevazut cu doua
capete de aplicare, ingust si lat
Corp din plastic in culoarea scrierii . Cerneala pe
baza de alcool cu uscare rapida. Culori:rosu, verde,
albastru. Pentru hartie, plastic, CD.
Desface orice marime de capse. Corp metalic,
acoperit cu plastic de diverse culori.
Foarfeca de birou. Ergonomica. Lungimea
lamelor minim 19 cm
Ascutitoare metalica dubla . Cu recipient pentru
colecare razatura
Mapa din plastic continand folii pentru stocarea
documentelor. Capacitate 40 folii
Bloc notes cu spira metalica dubla, interior 60 file.
Coperta gofrata 200 g/mp.
Rezerva cub hartie. 80 x 80 mm, 500 file

Rezerva Cub Hartie Color 650 File cu Suport
Suport
plactic
plastic transparent
pentru cub hartie
Notes autoadeziv inscriptinabil. Dimensiuni 76 x
Notes autoadeziv 76 mm. minim 50 file per set.
Rola
scotch Banda adeziva transparenta cu latimea de 24 mm
ingust
si lungimea de minim 66m
Banda adeziva transparenta cu latimea de 50
Rola scotch lat
mm. Lungime minim 66 m
Binder - Clips. Binder-clips metalic pentru prins foi de hartie.
metalice
Dimensiune 40 mm
Binder - Clips. Binder-clips metalic pentru prins foi de hartie.
metalice
Dimensiune 25 mm
229x324 mm
Plic C4

25 topuri
2 set
10 buc

2 buc

11 set

2 buc
12 buc
2 buc
2 buc
10 buc
1buc
1buc
4 buc
2 buc
15 set
10 buc
2 buc
4 cutii
8 cutii
20 buc

65

Plic C5

66

Plic C6

162x229 mm

70 buc

114x162 mm

70 buc

Tavita
documente,
suprapozablia
67

Tavita documente

68

Marker subtire

69

Ace cu gamalie
Suport
pentru
cataloage
Capse metalice
compatibile

70
71

A4,

plastic

colorat,

Negru, rosu, verde, albastru. Varf subtire, 1 mm
Ace de birou cu gamalie mare, colorata din
plastic
Suport din plastic transparent, pt. pastrarea in
pozitie verticala a cataloagelor A4
Capse metalice 24 / 8 . ambalare: 1000 buc./cutie

6 buc
20 buc
5 cutie
3 buc
2 cutii

Valoare estimata lot 7 : 2.536 lei fara TVA
Produsele se vor factura din: Buget de stat

LOT 8
Nr.
Crt
1
2
3
5

Denumire produs

Caracteristici

Lungime 28 mm
Tip 24/6

9
10
11
12
14
15
16
17

Agrafe mici 28 mm
Capse capsator
Cuteer mare
Folii protectie A4 ( file
din plastic ) 100 buc
Markere
Pasta corectoare (
sticlute ) – buc
Pix cu gel albastru
Plicuri cu burduf
Scotch
Post-it
Hartie Xerox
Registru Intrari-Iesiri
Fise magazie
Hartie copiator A4

18

Biblioraft A4

Biblioraft A4, 80 mm marmorat din carton
rigid, plastifiat cu folie de polipropilena,
include buzunar pentru etichete si muchie
metalica pentru protejarea colturilor

6
7

Cantitate
totala
(buc)
20
25
1
2
5

19mm33

14-3-8cod
80gr/mp, 500coli/top

5
30
200
6
20
80 topuri
5
1000
25 topuri
25 buc

19

Capse pentru capsator

20

Hartie copiator

21

Marker permanet

22

Pixuri albastre

23

Pix cu gel rosu

24
25

Capsator birou pentru
capse 24/6 mm
Textmarker

26
27

Cutie pentru arhivare
Hirtie Xerox

28

Bibliorafturi

29

Folii protectoare.

30

Notes autoadeziv

31

Agrafe 28mm

32
33

Scotch 19mm
Plic B4 Kraft cu burduf

34

Hartie A4 xerox

Capse pentru capsatoare de birou,
dimensiunea de 24/6 mm , ambalare 1.000
buc./cutie
Hartie A4 alba, gramaj minim
80g/mp.Ambalare 500 coli/top compatibilitate:
copiatoare imprimante laser
Uscare rapida si rezistent la apa, varf rotund,
grosime scriere 1 mm-1,5 mm; culori: albastru,
rosu, negru
Pix de unica folosinta, cu varf fin din otel
inoxidabil care garanteaza o folosire curate si
complete a rezervei
Corp transparent, con metallic, reincarcabil cu
rezerva, varful capacului in culoarea scrierii
Capsator birou pentru capse de 24/6 mm
Pelikan textmarker 1.0mm-5.0 mm galben,
corp din platic sectiune dreptunghiulara
Dimensiuni: 330x255x160mm
Format A4 gramaj:80g/mp; grad alb- peste
98%; 500coli/top
Exterior plastifiat, interior din carton buzunar pt.
etichete; dim; A4; colorat.
Folie A4 pt. documente 11 perforatii; 30
microni; 100buc./set.
Dimensiuni: 75x75mm; pt. mai multe lipiri si
dezlipiri successive; 100file/set
Dim: 28mm, nichelate, inoxidabile 100
buc./cutie
Dim: 19mmx33m; transparent.
burduf de 5cm; dim:250x353mm; deschidere
pe latura mica/gramaj 120g/m; 250 buc/cutie
Hartie de copiator. Gramaj: minim 80 g/mp.
Ambalare: 500 coli/top

20 cutie

30 top

4 buc

10 buc

10 buc
1 buc
3 buc
20
40 topuri
30
3 seturi
15
20
3
100 bucati
40 topuri

Valoare estimata lot 8: 2.869 lei fara TVA
Produsele se vor factura din Venituri proprii

LOT 9
Nr Crt.
1
2
3

Denumire
Hartie copiator
Agrafe mici
Folii protectie

Descriere produs
Hartie Xerox A4 alba 80gr/mp 500 coli/top
Dimensiune 26-33 mm
Folie pentru protectia documentelor , format

Cant totala
60 top
90
8 set

A4 din plastic transparent de 50 microni cu
perforatii standard. Disponibila in set de 100
bucati
4

Dosare plastic cu
sina

5
6

Pixuri
Scotch

7
8
9
10

Marker permanent F
Marker permanent F
Hartie copiator
Folii protectie

11
12
13
14
15
16

Bibliorafturi
Bibliorafturi
Pixuri
Post it colorate
Lipici solid 36 g
Elastic

Dosar cu sina pentru pastrarea actelor sau
a diverselor documente. Realizat din
material plastic PVC, dotat cu sina si alonga
in interior;25 buc/set
Pixuri albastre, 20 buc/set
Banda adeziva de birou scoth magic 19 mm
x7.5 m
Rola +dispenser
Culoare neagra
Culoare albastra
Hartie Xerox A4 alba 80gr/mp 500 coli/top
Folie pentru protectia documentelor , format
A4 din plastic transparent de 50 microni cu
perforatii standard. Disponibila in set de 100
bucati
Mari A4
Medii A4
Pixuri albastre, 20 buc/set
Pt lipire prod hartie
100 buc/punga

36 set

3 set
10 buc

2 buc.
2 buc.
80 top
5 set

20
20
3 set
1 cutie
10 buc.
3 pungi

Valoare estimata lot 9: 2.418 lei fara TVA
Produsele de la pozitiile 1 – 8 se vor factura din PN V.1
Produsele de la pozitiile 9 – 16 se vor factura din PN V.3

LOT 10
Nr Crt.

Denumire

Descriere produs

Cant totala

1.

Hartie copiator

2

Bloc notite adezive

Hartie A4 alba 80gr/mg 500 coli/top 30 topuri
Compatibilitate:copiatoare,,imprimante laser
100 file 76 x 51mm
5 buc

3

Bloc notite adezive

76 x 76mm/450 set

4
5.

index autoadeziv
adeziv plastic 12X45 mm
4 cutii
pagemaker sageata indexuri platic, forma sageata. 4 culori cu 1 cutie

2 buc

post-it index

dispensere
in
acelasi
produs.
file/culoare. dimensiuni 12x43mm
Autoadezive
100
coli/top
Greutate: 140 g/mp

24

6

etichete

1 cutie

7.
8

Dosar plastic cu sina
mapa protectie

9

Folii protectie

10

Agrafe metalice mici

11

Agrafe
medii

12

Agrafe metalice mari

78mm 100 buc/cutie

3cutii

13
14.

Pixuri cu gel
Pix unica folosinta

Culori albastru, negru, rosu
Culori albastru, negru, rosu, 50 buc/set

1 buc.
20 buc

15

Marker text

1 buc.

16

Marker permanent

17
18
19.

liner
board marker
Fluid corector

20
21.

banda corectoare
Capsator metalic

22.

Capse pt. capsator

Textmarker 414 triunghiular, culori
fosforescente galbe, verde, roz, grosimea
liniei 5 mm sau 1,5 mm, 8 buc/set
Cernela permanenta pe baza de alcool cu
uscre rapida fara miros, rezistenta la apa si
lumina
fineliner, 4mm set 6 culori asortate
4 markere colorate, set 4 culori
Fluid corector + diluant; pt. Toate tipurile de
corecturi: uscare rapida; cantitatea:20+20ml
banda corectoare 4.2mmX5 m
Capsator metalic cu incarcare superioara ,
capse 24/6, 26/6, capacitate 30 coli
24/6, 26/6 din oțel rezistent. Capsează până
la 30 de coli (80 gsm), 1000/cutie, 6 mm
lungime picior.

23

clips metalic hartie

clips metalic hartie 32 mm, 24 buc/cutie

3 buc

24

clips metalic hartie

clips metalic hartie 19 mm, 10 buc/cutie

5 buc

25

Plicuri medii

dimensiuni:229x324mm, alb siliconat

100buc.

A4, 50 buc/set
5set
mapa de protectie cu burduf si baza 3 buc
ranforsata. capacitate 200 coli A4
folie A4 pt.documente
5 set
11 perforatii;30microni;100buc/set
26mm 1200 buc/cutie
2 cutii

metalice 50mm 100 buc/cutie

4cutii

3 buc

1 buc.
3 buc
2 seturi
2 buc
1 buc
3 buc

26.

Banda
(scothch)

mod lipire- autoadeziv
adeziva Bandă adezivă 12 mm x 33 m transparent,
5/set

27.

Banda
(scothch)

adeziva Bandă adezivă 48 mm x 66m m transparent, 3buc
5/set

28.

Suport documente

Suport vertical din carton 80 mm Standard

10 buc

29.

Cutii de arhivare

Din carton cu capac, 200 mm

15 buc

30.

PC Memorie
USB

31

32

flash PC Memorie flash USB 8 GB

Pixuri cu gel
albastre
Pixuri cu gel negre

33

Creioane

34

Dosare cu sina

35

Dosare plastic cu
sina

36
37

tus stampila
Mape din carton
plastifiat pentru
documente

38

Indecsi autoadezivi
din plastic

39

Biblioraft

Corp transparent, con metalic.
Reincarcabil cu rezerva. Varful capacului
in culoarea scrierii.
Corp transparent, con metalic. Reincarcabil
cu rezerva. Varful capacului in culoarea
scrierii.
Creion cu mina din grafit. Invelis din lemn
lacuit. Lungime: 19 cm diametru: 7 mm.
Radiera la capat.
Dosare cu sina. Fete din carton de 250
gr/mp. Alonja pentru indosariere
documente. Coperta intreaga fata / spate.
Tip carton : manila.
Dosare plastic cu sina cu gauri. Din
polipropilena (PP). In interior cu alonja
pentru indosariere documente. Eticheta
interschimbabila pe cotor pentru detalii.
Tus violet pentru stampile automate, 30 ml
Mape din carton plastifiat pentru pastrat
documente format A4. Cu coperta intraga.
Prevazute cu elastic pentru inchidere.
Film index autoadeziv. Adera la orice tip de
suprafata. Repozitionabil. Contine
dispencer. Culori asortate neon. Dimensiuni: 45 x 25 mm. Nr. file/set: minim 50.
Biblioraft A4 margine metalica 50mm.
Confectionat din carton rigid, plastifiat.
Mecanism nichelat pentru prinderea
documentelor. Muchie metalica la baza. Cu

5 buc

5 buc

20 buc

20 buc

10 buc

10 buc

50 buc
1 buc
5 buc

10 set

20 buc

40

Agrafe de birou

41

Agrafe 50mm

42

Stilou corector

43

Radiere

44

Marker pentru
sublinieri

45

Notes autoadeziv

46

Lipici pentru birouglue stick

47

Cutter

48

Hartie A4 xerox

49

Separatoare

50

Pasta corectoare
alba

51

Folii protectoare

52

Marker permanent

53

Ascutitoare

54

Rola scotch ingust

55

Rola scotch lat

56

Plicuri medii

57

Plicuri mici

buzunar si eticheta interschimbabila.
Agrafe de birou din metal inoxidabil.
Dimensiuni:28 mm si 32 mm.100 buc/cutie.
dim:50mm,nichelate,inoxidabile
100buc/cutie
Stilou corector cu varf metalic. Se usuca
rapid. Continut: 10 ml. Pentru corectarea
textelor scrise de mana sau la calculator.
Radiera cauciuc pentru creion/cerneala/pix
Textmarker cu varf lat. Corpul in culoarea
scrierii. Varf tesit aproximativ 1x5 mm.
Cerneala pe baza de apa. Pentru sublinieri
texte importante culoare galben.
dimensiuni:75x75mm
pt.mai multe lipiri si dezlipiri
succesive;100file/set
Lavabil si netoxic. Aplicare prin rotire si
apasare Cantitate: minim 20 gr/tub.
Din material plastic cu sina metalica in care
culiseaza lama. Lama din otel inoxidabil 75
x 15 mm. Sistem cu arc retractabil a lamei.
Hartie de copiator. Gramaj: minim 80 g/mp.
Ambalare: 500 coli/top
Separatoare din carton, 240*105 mm
Fluid corector minim 20 ml/sticluta. Nu lasa
umbre la copiere. Latime pensula:
aproximativ 3 mm. Se usuca rapid.
Din plastic, pentru indosariat si protejat
documente. Din polipropilena, transparente,
cu perforatii standard pentru indosariere.
Deschidere in partea de sus.
Corp din plastic in culoarea scrierii .
Cerneala pe baza de alcool cu uscare
rapida. Culori:rosu, verde, albastru galben.
Pentru hartie, plastic, CD.
Ascutitoare plastic simpla pentru creioane
clasice
Banda adeziva transparenta cu latimea de
24 mm si lungimea de minim 66m
Banda adeziva transparenta cu latimea de
50 mm. Lungime minim 66 m
dimensiuni:110x220mm
gramaj:80g/mp
mod lipire-gumat
Dimensiuni: 114 x 162mm
Culoare: alb

10 cutii
10 cutii
3 buc
5 buc
5 buc

10 set
2 buc
2 buc
20 topuri
3 set
5 buc

5 set

5 buc

3 buc
3 buc
3 buc
25 buc
25 buc

Gramaj: 70 g/mp
Capsator pt capse
24/6
Capse pt capsator
24/6

58
59
60

CD-RW

61

Rigla

capacitate de capsare 30 coli
capse utilizate 24/6

2 buc
10 cutii

dim:24/6
capacitate:700MB
viteza:12x
min:80min
Plastic transparent 30 cm

10 buc
5 buc

Valoare estimata lot 10: 2.398 lei fara TVA
Produsele se vor factura din: PN IV 1

LOT 11
NR.
DENUMIRE/DESCRIERE
CRT
PRODUS
1
Dosare din polipropilena

2

Folii protectoare

3

Hartie Xerox

4

DVD-RW

5

Plicuri DVD

6

USB 16 GB

7

Notes autoadeziv

8

Index adeziv

CARACTERISTICI

Cantitate
(buc)
set dosare din polipropilena cu 2 15
perforatii, format A4; sina metalica,
coperta fata transparenta, coperta
spate color mat, 50 bucati/set,
diverse culori
folie
A4
pt.documente 20
11 perforatii;30microni;100buc/set
format
A4 80
gramaj:80g/mp
grad
alb-peste
98%
500coli/top
viteza
scriere:4x 30
capacitate:4,7GB
plic din hartie cu clapeta 30
fara adeziv
capacitate:
16
GB 4
rata de transfer scriere-10MB/s
rata de transfer citire-20MB/s
interfate USB 2.0
dimensiuni:76x76mm
15
pt.mai multe lipiri si dezlipiri
succesive;100file/set
dimensiuni:25x43mm
15
2 culori;50file/culoare

9

Bibliorafturi

exterior plastifiat,interior din carton 50
buzunar pt.etichete;dim;A4;colorat
dim:21cm din inox
3

10

Foarfece birou

11

Capsator pt capse 24/6

12

Scotch (banda adeziva) 19mm

capacitate de capsare 20 coli 6
capse utilizate 23/14
dim:19mmx33m;transparent
10

13

Scotch (banda adeziva) 48 mm

10

14

Textmarker

15

Pixuri albastre

cerneala fluorescenta si densa, 50
diverse
culori
corp
plastic,varf
tesit
culori-albastru,verde,roz,portocaliu
corp transparent;cu buton lateral
100

16

Creioane

cu radiera:duritate HB

17

Radiera

18

Plic cu burduf C4

pt.cerneala,pix
si
tiparituri 10
dim:57xz20x8mm
dim:229x324x30mm
100
inchidere siliconica;120g/mp

30

Valoare estimata lot 11: 3.000 lei fara TVA
Produsele se vor factura din: PN I .2

LOT 12
Nr.
crt.
1

Bulk CD-R

2

Plicuri CD

3
4

5

Denumire produs

Descriere produs
100 CD-R/bulk; 700 MB ; Viteza 52X;

plic din hartie cu clapeta fara adeziv
dimensiune A4 200 file lipit si cusut pt.
Registre
matematica
utilizare intensive coperta fata si spate
cartonate
din carton
Mapa
carton
plastifiat din carton plastifiat cu sistem de
cu elastic
prindere din elasticcuprinde 150 coli A4
Gramaj: 80 g/mp ;Ambalare: 500
coli/top
Hartie Xerox A 4
Hartie ultra white pentru birou
recomandata pentru copiatoare de
mare viteza si pentru imprimante laser

Cantitate
totala
2
100
1
30

50

Nr.
crt.

Denumire produs

6

Hartie xerox A 4 Color

7

Hartie Xerox A 3

8

Plicuri medii

9

Plicuri mari

10

Plicuri mici

11

Plic cu burduf C4

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

Descriere produs
si inkjet
Hartie xerox a4 80 g/mp blue. format
A4, dimensiune coala 210x297 mm,
gramaj 80 g/mp , mod ambalare top
(500 coli)
Hartie alba A3, 80 g/mp, 500 coli/top
dimensiuni:110x220mm;gramaj:80g/mp
mod lipire-gumat
Dimensiuni:
250x353mm.
Gramaj
120g/mp.
Dimensiuni: 114 x 162mm;Culoare: alb
Gramaj:
70
g/mp

50MM
120G/MP
360*330MM
inchidere siliconica;120g/mp
model A4;tipar pe hartie la doua fete
Condica prezenta
coperta din carton;100 file
dimensiuni:75x75mm; pt.mai multe lipiri
Notes autoadeziv
si dezlipiri succesive;100file/set
dimensiuni:10x50mm, 40file/culoare/7
Index adeziv
culori/set
exterior plastifiat,interior din carton
Bibliorafturi
buzunar pt.etichete;dim;A4;colorat
Capse pt capsator 24/6
dim:24/6
dim:28mm,nichelate,inoxidabile
Agrafe 28mm
100buc/cutie
dim:50mm,nichelate,inoxidabile
Agrafe 50mm
100buc/cutie
Scotch 19mm
dim:19mmx33m;transparent
Marker permanent pentru CD- Varf rotund 1 mm, Culoare negru
uri
Fluid Corector universal 20 ml, cu
Pasta corectoare
capacitate mare de acoperire, uscare
rapida , aplicatorul cu burete
Folii
pentru
laminare,
216
x
Folie de laminat
303mm(A4), 100 mic. Aspect lucios,
100 buc/cutie
Coperti
carton
colorat Coperti carton imitatie piele A4 250
indosariere
g/mp; ambalare : 100 coperti/top
Coperti
transparente Coperti plastic transparent A4 150
indosariere
microni; ambalare : 100 coperti/top
Folii protectoare
folie A4 pt.documente;11 perforatii;

Cantitate
totala

2
1
50
50
50
100
1
10
10
50
20
25
25
10
10
15

1
2
1
5

Nr.
crt.

26

Denumire produs

Descriere produs
30microni; 100buc/set
Capacitate taiere 10 coli, Protectie
pentru degete,
rigla transparenrta
pentru fixarea hartiei. latime max de
taiere 330 mm

Ghilotina Hartie A4

Cantitate
totala

1

Valoare estimata lot 12 : 1.575 lei fara TVA
Produsele se vor factura din: PN II

CRSP BUCURESTI
LOT 13
Nr. Denumire produs
Descriere produs
crt.
1
Hartie A4 xerox
Hartie de copiator. Gramaj: minim 80 g/mp.
Ambalare: 500 coli/top
2
Dosar plastic cu
material plastic;dotat cu sina si alonja in
sina
interior;11 perforatii pentru indosariere;10
buc./set
3
Dosar carton plic
prevazut cu pliuri interne pt.pastrarea
documentelor
4
Folii protectie
folie A4 pt.documente
11 perforatii;30microni;100buc/set
format A4
gramaj:80g/mp
grad alb-peste 98%,500coli/top
C4,229x324mm
alb siliconic

Cantitate totala
25 topuri
20 seturi

50 buc.
4 seturi

5

Hartie Xerox

40 topuri

6

Plicuri mari

7

Notes autoadeziv

dimensiuni:76x76mm pt.mai multe lipiri si
dezlipiri succesive;100file/set

10 buc.

8

Stick index adeziv

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

10 buc.

9

Bibliorafturi

exterior plastifiat,interior din carton
buzunar pt.etichete;dim;A4;colorat

30 buc.

10

Capse pt capsator

dim:24/6

20 buc.

50 buc.

11

24/6
Agrafe 25mm

12

dim:25mm,nichelate,inoxidabile
100buc/cutie

20 cutii

Agrafe 50mm

dim:50mm,nichelate,inoxidabile
100buc/cutie

20 cutii

13

Scotch 19mm

dim:19mmx33m;transparent

10 buc.

14

Suport cataloage
colorat

plastic colorat
dim:230x65x250mm

25 buc.

15

Marker permanent

uscare rapida si rezistent la apa
varf rotund,grosime scriere 1mm-1,5mm;culorialbastru,negru,verde,rosu

16

Textmarker

cerneala fluorescenta si densa corp
plastic,sectiune dreptunghiulara,varf tesit
aprox.1-5mm
culori-albastru,verde,roz,portocaliu,verde

12 buc.

17

Fluid corector

fluid corector + diluant pt.toate tipurile de
corecturi;uscare rapida;20 + 20ml
6buc/set

3 seturi

18

Separatoare
carton

separatoare din carton dimensiuni
240x105mm;100buc/set

2 seturi

19

Plic cu burduf C4

dim:229x324x30mm
inchidere siliconica;120g/mp

10 buc.

20

Agrafe 78mm

metalice,ondulate;50buc/cutie
dim:78mm
Dim.24/6, 1000/cutie

21
22
23

Capse pt capsator
24/6
Fluid corector
Pixuri
Folii protectie

24

25
26

Registru cartonat
dictando A4
Biblioraft

5 buc.

2 cutii

2 cutii
Fluid corrector+diluant;pentru toate tipurile de
corecturi; 20+20 ml
Pix de unica folosinta, cu varf din otel inoxidabil
, culoare albastra
Folie pentru protectia documentelor , format A4
din plastic transparent de 50 microni cu
perforatii standard. Disponibila in set de 100
bucati
A4, 200 file, dictando lipit si cusut cu coperata
fata spate din carton lucios
exterior plastifiat, interior din carton, buzunar pt

3 buc.
42 buc.

6 seturi
4 buc.
5 buc.

27
28
29
30
31
32
33

Scotch
Hartie copiator
Stick memorie
Dosar plastic cu
perforatii
Mapa plastic cu
capsa
Hartie Xerox
Dosare plastic

etichete, A4, colorat
19mmx33, transparent
Hartie Xerox A4 alba 80gr/mp 500 coli/top
Capacitate 8 GB
Alonja pentru indosariere documente prevazut
cu capse (gauri) pentru indosariere in biblioraft
Mapa tip plic penru diverse documente,
inchidere cu capsa
format A4 gramaj:80g/mp grad alb-peste 98%
500coli/top
dosare plastic cu sina cu alonja in interior 25buc/set

3 buc.
80 topuri.
2 buc.
20 buc.
5 buc.
22 topuri.
2 seturi

Valoare estimata lot 13 : 3.447 lei fara TVA
Produsele de la pozitia 1 se vor factura din Buget de Stat
Produsele de la pozitia 2 – 20 se vor factura din PN I.2
Produsele de la pozitia 21 – 31 se vor factura din PN II
Produsele de la pozitia 32 – 33 se vor factura din Venituri Proprii

Locul de livrare al produselor:

Produsele de la lotul 1 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu
Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel:
0365.424413;
Produsele de la lotul 2 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Sibiu, Str.
Luptei, nr. 21, Sibiu; persoana de contact – d-na Mihaela Moldovan, tel: 0269.212976
Produsele de la loturile 3 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica
Timisoara, B-dul Victor Babes, nr. 16, Timisoara; persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel:
0256.492101
Produsele de la lotul 4 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str.
Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;
Produsele de la loturile 5 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str.
L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – d-l Timar Domnosie, tel: 0264.594253;
Produsele de la loturile 6 - 13 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica
Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact Valeanu Maria –, tel:
021.3183620 int 123

