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Investeşte în oameni!                                                                                                                                                                       
FONDUL SOCIAL EUROPEAN                                                                                                                 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013                                                
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”                                                                              
Domeniul Major de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii”                                                                                                                                                                             
Titlul proiectului: „Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa 
muncii a grupurilor vulnerabile”                                                                                                                             
Contract: POSDRU/96/6.2/S/61237 

 
"Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea 

participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile 
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI  PENTRU ACHIZIŢIA DE 

MATERIALE CONSUMABILE (PAPETARIE) 
COD CPV: 30192700-8 Rev. 2  

Nr. Inregistrare 101/13.09.2011 
Achizitor: Fundatia Filantropia Timisoara 

Titlul proiectului POSDRU: "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru 
facilitarea participarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile 

ID proiect POSDRU: POSDRU/96/6.2/S/61237 
Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului 
 

Partener 

 
 

1. INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Achizitor: 
Denumire: Fundatia Filantropia Timisoara  
Cod unic de inregistrare: 18296309 
Adresa sediul social: Str. C.D. Loga nr. 7, Timisoara  
Adresa punct de lucru: Str. G. Cosbuc nr. 2, ap. 12  
Persoană de contact:  
Claudiu Stanila  

Telefon: 0733918482  
Fax: 0256/491176 

E-mail:  cistimisoara@gmail.com    
Adresă de internet:   
 
1.2. a) Calendarul procedurii de atribuire 
 DATA ORA LOCATIA 

Data de publicare a anunţului pe 
internet  13.09.2011 Nu este 

cazul www.mitropolia-banatului.ro 

Termen limită de depunere a ofertelor 19.09.2011 Ora 
09:00 Sediul social achizitor 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor  19.09.2011 Ora Sediul social achizitor 

mailto:cistimisoara@gmail.com
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10:00 

Data finalizării evaluării propunerilor 
tehnice 19.09.2011 Ora 

11:00 
Sediul social achizitor 

Informarea ofertanţilor cu privire la 
rezultatul procedurii de atribuire 19.09.2011 ----   

Semnarea contractului3)  23.09.2011 Ora 
10:00 

Sediul social achizitor 

Data de începere pentru prestarea 
serviciilor 

Septembrie 

2011 
----- Sediul ofertantului 

 

3) Dată estimativă 
 

 
b) Adresa unde se primesc ofertele:  
Fundatia Filantropia - Timisoara 
Adresa punct de lucru:  Timisoara, str. C.D.Loga, nr. 7, jud. Timis, Romania  
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită in 

documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decat cea indicată mai sus nu va fi 
evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 
2.1. Descriere 
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: 
Titlu: CONTRACT DE ACHIZITIE DE FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE(PAPETARIE) 
2.1.2. Descriere serviciilor ce vor fi achiziţionate 
In cadrul proiectului„Centrele de Incluziune Sociala- oportunitate pentru facilitarea participarii pe 
piata muncii a grupurilor vulnerabile” - ID 61237, contract de finantare POSDRU/96/6.2/S/61237, 
Fundatia Filantropia Timisoara organizează achiziţia publică de furnizare de materiale consumabile 
(papetarie) 
Produsele solicitate sunt conform Caiet de sarcini 
2.1.3. Denumire contract şi locaţia prestarii serviciului : CONTRACT DE ACHIZITIE SERVICII DE 
FURNIZARE DE MATERIALE CONSUMABILE  
(a) Lucrări                          ⃞ (b) Produse                        X (c) Servicii                        X 

Execuţie                              ⃞     

Proiectare şi execuţie          ⃞ 
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor      ⃞ 

Cumpărare                         X 
Leasing                              ⃞ 

Inchiriere                           ⃞ 

Cumpărare in rate              ⃞ 

Categoria serviciului ( 12 ) : 
2A                                                                           
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Principala locaţie a lucrării : 
_______________________ 

Principalul loc de livrare: 
Timisoara  
 

Principalul loc de prestare: 
_______________________ 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
De la data semnării contractului de ambele părţi pana la data de 31 august 2012 
 
 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE  
Preţul cel mai scăzut 

 
 
4. CERINŢE MINIME DE CALIFICARE SI DOCUMENTE SOLICITATE 
4.1. Reguli generale 
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa 
prin metoda studiului de piata, desfasuratã conform „Procedura pentru atribuirea contractelor 
de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, 
efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autoritati contractante in 
conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu 
indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9, lit c1 din aceeasi ordonanta“, elaborata in 
octombrie 2009 de catre AMPOSDRU ). 
 
 
4.2. Cerinţele minime de calificare 

Atenţie: 
- fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. In cazul în care 

acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire;  
- documentele emise în alta limbă decât româna trebuie să fie însoţite de 

traducerea autorizată în limba română;  
- toate documentele solicitate trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.  

În cazul persoanelor juridice, fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei si 
stampilat.  
 

4.2.1.  Situaţia personală a candidatului /ofertantului 
 
Formular de oferta 1. Cerinta obligatorie: se completeaza Formularul 1 
Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181 din OUG 34/2006 

1.Cerinţă obligatorie: se completează Formularul 2 
 

 Declaratie privind eligibilitatea 
conform art. 180 din O.U.G 34/2006  
 

1.Cerinţă obligatorie: se completează Formularul 3 

4.2.2 Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul nu îşi poate exercita activitatea, sau 
documentele nu sunt în termenul de valabilitate, nu sunt prezentate în forma solicitată sau lipsesc, 
acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. 
 
Persoane juridice/fizice române 

Cerinte obligatorii 
1. Certificat de inmatriculare emis de Oficiul registrului 
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comertului de pe langa Camera de comert si industrie 
nationala sau teritoriala, copie conform cu originalul 
semnata olograf de administratorul societatii;  
2. Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara 
teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau 
juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu 
inregistreaza datorii la bugetul se stat 

Persoane juridice /fizice străine Cerinţe obligatorii:  
1Certificat sau alt document edificator emis de autoritatea 
competentă, sau în cazul în care nu se eliberează acestea, 
o declaraţie pe proprie răspundere autentică, dată în faţa 
unui notar, a unei unităţi administrative sau judiciare ori a 
unei asociaţii profesionale care are competenţă în acest 
sens, din care să rezulte că operatorul economic este 
înregistrat şi care este obiectul de activitate al acestuia, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul 
/ ofertantul este rezident însoţite de traducerea legalizată, în 
limba română (original). 
2. Certificat de inmatriculare emis de Oficiul registrului 
comertului de pe langa Camera de comert si industrie 
nationala sau teritoriala, copie conform cu originalul 
semnata olograf de administratorul societatii;  
3. Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara 
teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau 
juridice sau declaratie pe propria raspundere ca nu 
inregistreaza datorii la bugetul se stat 

 
 
 
5. PREZENTAREA OFERTEI 
 
5.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba romană 
 

5.2. Moneda în care este 
exprimat preţul contractului 

Lei 
 

5.3. Oferta pe loturi  Nu este cazul   
5.4. Perioada minimă de 
valabilitate a ofertei 

Până la: oferta trebuie sa fie valabila pana la data incheierii 
contractului  

 
5.5. Propunerea tehnica 

Se va prezenta in concordanta cu cerintele din caietul de sarcini 

5.6. Propunerea financiara Se va completa formularul de oferta 
Se va completa un centralizator de preturi in care se va indica 
pretul unitar pentru fiecare dintre produsele solicitate. 
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CAIET DE SARCINI 
Furnizare: materiale consumabile 

 
 
             Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre 
fiecare ofertant propunerea tehnica. 
          Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc dupa 
caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de 
performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, 
terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile 
pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. 

 
1. Achizitor: Fundatia Filantropia - Timisoara , Cod fiscal – 18296309;   Adresa: Timisoara, 
str. C.D. Loga nr. 7;  Tel./fax:  – 0040733918482/0256491176, E-mail – 
cistimisoara@yahoo.com., reprezentata legal prin pr. Cristian Pavel - in calitate de Presedinte .  
 
2. Obiectul achizitiei : furnizare materiale consumabile,  necesare in cadrul proiectului 
"Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe piata 
muncii a grupurilor vulnerabile, număr de identificare al contractului: POS 
DRU/96/6.2/S/61237 
 
3. Procedura aplicata: achizitia directa  

Atribuirea contractului de achizitie publica se face in urma procesului de evaluare a 
ofertelor. 
 
4. Cod CPV : 30192700-8 Rev. 2 
 
5. Durata contractului ce urmează a fi încheiat: de la data semnarii contractului de achizitie publica 
pana la data de 31 august 2012.   
 
6. Criteriul de atribuire:   pretul cel mai scazut. 
 
7.Date aferente achizitiei:  

 
7.1. Scopul achizitiei:  

Prezentul caiet de sarcini contine cerintele minime si specificatiile tehnice pentru produsele care 
fac obiectul achizitiei publice prin procedura de achizitie directa in scopul incheierii unui contract 
de achizitie publica  de furnizare materiale consumabile (papetarie), necesare implementarii 
proiectului "Centrele de Incluziune Sociala"- oportunitate pentru facilitarea participarii pe 
piata muncii a grupurilor vulnerabile, număr de identificare al contractului: POS 
DRU/96/6.2/S/61237 
 

mailto:cistimisoara@yahoo.com


 

 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 
 
 
 
 
7.2 Specificaţii tehnice si cantitate materiale consusmabile: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire  
produs 

Specificatii tehnice 
UM Cant. 

Min/max  

1.  Separatoare 
Separatoare din carton, 240x105mm, 100 

buc/set 
 

Set. 5 

2.  Biblioraft carton 8 cm 

Biblioraft carton 8 cm, biblioraft de o calitate 
deosebită, exterior material plastic, interior 

carton, prevăzut cu mecanism metalic. Garanţia 
mecanismului mecanic este de min. 5 ani. 

Format A4. 

Buc. 150 

3.  Dosar carton  

Format: A4 
Dimensiuni: 240 x 305 x 3mm (l x L x h) 

Gramajul cartonului: 250 g/mp 
Recomandat pt.  arhivarea in bibliorafturi 

Buc 400 

4.  Hârtie  
Hartie pentru copiator, xerox, A4 

Top  120 

 
 
7.2. Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii contractului de achizitie 
publica. 
- se va prezenta un centralizator de preturi in care se va indica pretul unitar pentru fiecare dintre 
produsele solicitate. 
       
7.3. Recepţia si livrare:  
- receptia si livrarea produselor se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată într-
un proces verbal de recepţie cantitativa si calitativă, semnat de reprezentanţii ambelor părţi. 
 
8. Legislatia aplicabilă: 
 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 servicii; 
 Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2006; 

 Hotărârea nr.1337/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006; 

 Instructiunea AMPOSDRU privind achizitiile publice 
 
9. Elaborarea ofertei: 
     9.1. Limba de redactare a ofertei:  limba română. 
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     9.2. Perioada de valabilitate a ofertelor: oferta va fi valabila pana la data incheierii 
contractului, iar preţul  odată adjudecat se va menţine pe toată perioada de valabilitate a  
contractului. 
 
10. Modalităţi de plată: 
 Plata produselor  se  va efectua integral în lei, în maximum 10 zile de la data facturării. 
 
 
11. Transportul: 
 Transportul produselor se va asigura de către furnizor; 
 Contravaloarea transportului va fi inclusă în preţul ofertat; 
 Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, curate şi uscate, furnizorul 

având obligaţia de a ambala corespunzător produsele, astfel încât acestea să ajungă in 
bună stare la destinaţia finală.  

 
12. Dispoziţii finale: 
 Preţul rămâne ferm pe toată durata derulării contractului. 
 Achizitorul va încheia un contract cu operatorul economic declarat câştigător care va 

cuprinde condiţii de furnizare a produselor, mai sus mentionate, durata contractului, 
modalităţile de reziliere şi rezolvarea eventualelor litigii ivite pe parcursul derulării 
contractului.  

 Cerinţele impuse vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază 
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. 
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FORMULARE 

FORMULAR nr.1 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea achizitorului si adresa completa) 

 
Domnilor, 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 
(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să 
prestăm______________________________________________________________________
_, 
 (denumirea serviciilor) 
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei). 
                                     (suma in litere si in cifre) 
plătibilă după recepţia acestora în termen de 10 zile de la emiterii facturii la care se adaugă taxa 
pe valoarea adăugată în valoare de _________________________. 

                                                            (suma in litere si in cifre) 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 

serviciile în termenul prevăzut în caietul de sarcini. 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 
        (durata în litere şi cifre)      (ziua/luna/anul) 
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 

4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, 
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                 (semnătura) 
 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                                       (denumirea/numele operatorului 
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Formular nr. 2 
 
 
OFERTANT 
  _____________________ 
 
 
     (denumirea/numele) 

DECLARATIE  
privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 181 

 
 
Subsemnatul(a).................................................. [se inserează numele ofertantului-

persoana juridica], in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ 
se menţionează procedura] pentru achiziţia de 
.................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea 
produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV], la data de.............. [se inserează data], 
organizata de ................................................ [se inserează numele achizitorului], 

declar pe proprie răspundere ca: 
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate si nu  fac 
obiectul unui aranjament cu creditorii, De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu 
cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data 
solicitată 

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională; 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
           Ofertant, 
                                       
                            …………………………. 

                                                                                               (semnătură autorizată ) 
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Formular nr. 3 
OFEERTANT 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

    (denumirea/numele si sediul/adresa oferta) 
 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 18o din 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, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/ sau spălare de bani.  
 De asemenea, declar ca la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe 
asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuală şi o altă 
candidatură/ofertă comună, nu depun oferta individuală, fiind nominalizat ca subcontractat în 
cadrul unei alte oferte.  

 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 dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 
   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
    Data completării ...................... 
 

Ofertant, 
_________________ 

(semnătura autorizata) 
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