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Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care
se abate de la prevederile specificaţiei, va fi luată in considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din
documentaţia de atribuire.
1. CADRUL GENERAL
1.1.

Prezentarea achizitorului

Denumire:

UAT Oraş Mizil

Adresa:

B-dul Unirii, nr. 14, Prahova , România.

Numărul de telefon:

0244-250007, 0244-250027

Număr de fax:

0244-251120

E-mail:

primaria@primaria-mizil.ro

1.2.

Contextul achiziţiei

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Mizil este beneficiar al unui Contract de Finanţare pentru
proiectul “MIZIL START UP PLUS”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020,
finanţat de Fondul Social European.
Entităţile responsabile de implementarea proiectului sunt:
-

Oraşul Mizil, în calitate de Lider al proiectului

-

S.C. RESUM CONSULTING, în calitate de partener

-

S.C. TES BUSINESS, in calitate de partener

Pentru buna desfăşurare a activităţilor din proiect de către echipa de management şi de implementarea,
dar şi pentru desfăşurarea activităţilor cu grupul ţintă al proiectului este necesară achiziţionarea de
produse de papetărie şi birotică.
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1.3.

Sursa de finanţare

Sursa de finanţare a contractului ce face obiectul prezentei achiziţii este bugetul proiectului MIZIL
START UP PLUS, finanţat prin Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020.
2.

MODALITATEA DE ACHIZIŢIE

Achiziţie directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile
publice.
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor minime ale
documentaţiei de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita
reofertarea.
3.

DESCRIEREA CONTRACTULUI

3.1.

Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse:
Nr.

Denumire

UM

Cantitate

Cutie

40

1

Cutii hârtie (5 topuri/cutie)

2

Seturi dosare plastic (50 buc./set)

Set

10

3

Calculator birou 12 dgits

buc.

2

4

Cutie CD-R 700 MB (50 buc/cutie)

buc.

5

5

Avizier magnetic

buc.

1

6

Set markere

Set

2

7

Pixuri

Buc.

50

8

Capsatoare metalice

Buc.

2

9

Bibliorafturi

Buc.

50
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Seturi folii protecţii (100/set)

Set

20

11

Perforator peste 50 coli

Buc.

2

12

Agrafe de birou

cutie

20

Produsele vor avea caracteristicile minime menţionate în Anexa Cerinţe minime produse
papetărie şi birotică pentru proiectul „MIZIL START UP PLUS”, ce face parte integrantă din
această specificaţie.
3.2.

Valoarea achiziţiei

Valoarea estimată a achiziţiei este de 9.639 lei, fără TVA.
3.3.

Termene de livrare

Produsele vor fi livrate în termen de 10 zile de la semnarea contractului.
3.4.

Condiţii de livrare



Produsele trebuie să fie noi, nefolosite.



Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului. Costul transportului produselor va fi

inclus în valoarea ofertei.


Produsele vor fi ambalate pentru transportul în condiţii optime, pentru evitarea

deteriorării pe timpul transportului.


Recepţia se face la sediul beneficiarului pe bază de proces – verbal de recepţie. Recepţia

include atât recepţia produselor cu verificarea respectării cerinţelor tehnice conform prezentei
documentaţii cât şi verificarea şi recepţia documentelor. Nerespectarea cerinţelor tehnice şi a
documentaţiei solicitate sau prezentarea unui alt tip de produs decât cel prezentat în propunerea
tehnică se sancţionează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare.


Furnizorul va trebui să prezinte următoarele documente la livrare :
• aviz de însoţire de mărfii;
• certificat de garanţie, unde este cazul;
• certificatul de calitate.
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3.5.

Condiţii de plată

Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.
4.

MODUL DEPUNERE A OFERTEI

Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea
produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Produse de papetărie şi
birotică pentru proiectul Mizil Start Up Plus, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe
care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 30192700-8 Papetărie (Rev. 2). Ofertele vor include
descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a
produselor, producătorul, dar și preţuri unitare) și obligația asumării prevederilor prezentei
documentații de atribuire.
Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere
a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 15.05.2019. Ofertele publicate după
această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la
adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în
catalogul SEAP.
Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerinţelor sale și are
cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic
care a publicat oferta respectivă.
În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de
a transmite:
-

prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă,

-

prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com oferta tehnică,
incluzând descrierea complete a produselor oferite, ce demonstrează îndeplinirea cerințelor cu
privire la caracteristici, incluzând și fotografii ale produselor.
Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea

condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
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Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în
termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai
după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic
îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita
clarificări cu privire la documentele care atestă experiența similară. Netransmiterea unui răspuns de
către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la
respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu
cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel
mai mic preț posibil.

În cazul în care în cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire se regăsesc definite specificaţii tehnice
care indică o anumită origine, sursă, producţie, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ,
un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu
uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici
sau a anumitor produse; aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiune de “sau echivalent”.
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ANEXA 1: CERINŢE MINIME PRODUSE DE PAPETĂRIE ŞI BIROTICĂ PENTRU
PROIECTUL “MIZIL START UP PLUS”PENTRU PROIECTUL „MIZIL START UP PLUS”
Autoritatea contractantă achiziţionează următoarele:

Nr. Denumire
1

2

Cerinţe minime

UM

Cantitate

Cutii hârtie

Hartie
copiator cutie 40
premium
pretabila
pentru
imprimante
inkjet
si
laser,
copiatoare, aparate
fax.
Format : A4
Gramaj : 80g/mp
Dimensiuni: 210mm
x 297mm.
Ambalare :
500
coli/top, 5 topuri pe
cutie
Set dosare Format A4
set
10
plastic
In interior cu alonja
pentru
indosariere
documente
Eticheta
interschimbabila pe
latura lunga pentru
detalii continut, cu
decupaje
pentru
extragere facila
Pot fi indosariate
pana la 200 coli de
80 g/mp
Colturi rotunjite
Dimensiuni: 310 x
240 mm
Ambalare
:
50
dosare/set

7

Imagine orientativă
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Calculator
Calculator 12 digits
Buc.
birou
12 Sursa
alimentare
dgits
baterie + solar
Taste plastic si ecran
inclinat.
Digiti : 12 digiti
Taste : plastic

4

Cutie CD-R Ambalare:
50 cutie 5
700 MB (50 buc./cutie
buc/cutie)
Format
mediu
stocare CD-R
Viteza
maxima
scriere 52X
Capacitate
700
MB
Timp
maxim
inregistrare 80
min
Tip ambalare Cutie
tip Ax
Cantitate
pachet
50
Avizier
Tip produs
Panou buc 1
magnetic
Tip panou
De
interior
Tip
rama
Aluminiu
Tip
sistem
de
prezentare De perete
Material
Cadru
aluminiu
Culoare
Alb /
Gri
Tip sistem de afisare
Magnetic
Dimensiuni 6 X
A4
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Markere

Cerneala fara miros set
si fara solventi
Grosime scriere: 0,4
mm
Detalii: 4 buc./set,
culori asortate

2

7

Pixuri

Material:Plastic
Culoare
scriere:Albastru
Mecanism
închidere/deschidere
Calitate premium

buc

50

8

Capsator
metalic

Capacitate: 100 coli

buc

2

9

Bibliorafturi Biblioraft
A4, buc
coperta
laminata,
rame metalice de
protectie,
eticheta
detasabila

50
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11

Seturi folii Deschidere
partea set
protecţie
superioară
Grosime>=75microni
Marginea cu 11
iperforatii pentru a
permite
arhivarea
documentelor
in
biblioraft Non- sticky
transparente
Ambalare100/set
Dimensiuni A4
Perforator
Capacitate
de Buc.
peste
50 perforare: minim 50
coli
coli
Tip perforator: cu 2
perforatii
Material perforator:
metal

Agrafe
birou

20

2

de 100 bucaţi/cutie
cutie 10
fabricate din otel,
nichelate, 29 mm
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Agrafe
birou

de 100 bucaţi/cutie
cutie 10
fabricate din otel,
nichelate, 50 mm
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