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MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Ex.
Nr.

DIRECŢIA GENERALĂDE PAŞAPOARTE Bucureşti

CERERE DE OFERTĂDE PREŢ

Către, __________________________________________

Direcţia Generalăde Paşapoarte, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Iorga
nr. 29, sector 1, cod fiscal 4992963, are plăcerea săvăanunţe căurmeazăsă
achiziţioneze materiale consumabile necesare în cadrul proiectului
„Consolidarea capacităţii administrative a DGP prin implementarea sistemului
integrat de arhivăelectronică, management al documentelor şi îmbunătăţirea
calităţii serviciilor”, cod SMIS 32565, dupăcum urmează:

lei fărăT.V.A.

Achiziţia este efectuatăîn conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G.
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.

Achiziţia se va încheia prin semnarea unui contract de furnizare cu
operatorul economic care oferăpreţul cel mai mic.

Garanţia produselor:
Perioada de garanţie pentru produsele ce fac obiectul prezentei achiziţii se

stabileşte astfel:
- 12 luni începând cu data furnizării acestora pentru hârtie

copiator, dosare biblioraft, consumabile pentru flipchart,
consumabile pentru whiteboard şi tonere;

Nr.
crt.

Denumirea
produsului

Cod CPV Cantitate Preţ
unitar

Total

1. Hârtie copiator 30197630-1 50 topuri
2. Dosare biblioraft 30197210-1 50 buc.
3. Flipchart 30195913-5 1 buc.
4. Whiteboard (tablă

magnetică)
30195920-7 1 buc.

5. Consumabile pentru
flipchart

30197621-5 10 seturi

6. Consumabile pentru
whiteboard

30195921-4 10 seturi

7. Tonere Toshiba e-studio
2500c

30125110-5 10 bucăţi
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- 3 ani începând cu data furnizării acestora pentru flipchart şi
whiteboard.

Neconformităţile apărute în perioada de garanţie se remediază pe
cheltuiala furnizorul, acesta având obligaţia de a înlocui produsul în termen de
cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care a fost înştiinţat de către achizitor, fără
costuri suplimentare pentru achizitor.

La livrarea produselor se va prezenta certificatul de garanţie pentru
acestea.

Garanţia de bunăexecuţie a contractului:
La încheierea contractului de furnizare se va constitui garanţia de bună

execuţie în cuantum de 5% din valoarea contractului fărăTVA.
Garanţia de bunăexecuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară, de o societate de asigurări sau prin
depunere în numerar la casieria unităţii din str. Nicolae Iorga nr. 29, la
încheierea contractului.

Plata produselor:
Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data confirmării de

primire a facturii de către Achizitor, în perioada 24-31 ale lunii.

În acest sens văadresăm rugămintea de a transmite pânăla data de
23.05.2012, ora 15,00 direct la sediul unităţii noastre din str. Nicolae Iorga
nr. 29 sau prin fax la nr. 021-212.84.44, oferta dvs. tehnicăşi financiarăpentru
produsele menţionate mai sus.

La prezentarea ofertei vărugăm săne specificaţi contul dvs. de virament
deschis la Trezoreria de sector şi valabilitatea ofertei.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la
tel: 021.212.84.44 - Biroul Logistic. Persoanăde contact: Mara Mihaela.

ŞEFUL BIROULUI LOGISTIC,

Cosmin SPIRIDON
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CAIET DE SARCINI
Achiziţia de materiale consumabile necesare pregătirii, monitorizării şi
raportării activităţilor în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii
administrative a DGP prin implementarea sistemului integrat de arhivă

electronică, management al documentelor şi îmbunătăţirea calităţii
serviciilor”, cod SMIS 32565

1. FORMA DE ACHIZIŢIE: cumpărare directă

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: furnizarea de materiale consumabile necesare
managementului de proiect:

3. CANTITATE :

4. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:

Denumirea produsului Cod CPV Cantitate
Hârtie copiator 30197630-1 50 topuri
Dosare biblioraft 30197210-1 50 buc.
Flipchart 30195913-5 1 buc.
Whiteboard (tablămagnetică) 30195920-7 1 buc.
Consumabile pentru flipchart 30197621-5 10 seturi
Consumabile pentru
whiteboard

30195921-4 10 seturi

Tonere Toshiba e-studio 2500c 30125110-5 10 bucăţi

Denumirea produsului Caracteristici tehnice minimale
Hârtie copiator - dimensiune: 210 mm x 297 mm

- gramaj: minim 80 g/mp
- grosime: minim 102 µm
- grad de alb: minim 98%
- densitatea aparentă: minim 0,74 g/cm³
- opacitate la tiparire: minim 91,3%

Dosare biblioraft
25 buc. – 7,5 cm
25 buc. – 9 cm

- plastifiat; cu şinămetalică; colţuri inferioare
protejate cu metal; prevăzut cu etichetăşi buzunar
din plastic; inel de prindere metalic.

Flipchart - 100 x 70 cm;
- suprafatăalbă, magnetică;
- înalţime reglabilăpânăla 180 cm;
- braţe laterale pentru afişarea a 2 pagini în plus;
- prevăzut cu rotile pentru mobilitate;
- mod de prindere a hârtiei: cu clemărabatabilă;
- tăviţăpentru markere pe toatăsuprafaţa tablei;
- garanţie 3 ani
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NOTĂ: Caracteristile solicitate sunt minimale.

MARCAREA ŞI AMBALAREA:
- hârtia copiator:

- topuri a 500 coli, iar topurile în cutii a 5 topuri;
- cutiile vor avea aplicatăo etichetăcu următoarele informaţii:

 denumire furnitor;
 format;
 gramaj
 grad de alb
 număr de coli
 anul fabricaţiei

- dosare biblioraft, flipchart, whiteboard, consumabile pentru flipchart,
consumabile pentru whiteboard, tonere:
- marfa se va livra în ambalaj adecvat naturii acesteia şi recomandat de producător,
astfel încât săasigure o bunădepozitare şi posibilitatea manipulării cu uşurinţă;
- pe ambalaj se va aplica o etichetăcare va conţine:

 denumire furnizor
 denumire produs
 cantitate
 certificarea calităţii
 data fabricaţiei

Whiteboard (tablămagnetică) - 200 cm lungime cu 100 lăţime;
- suprafaţăde lucru magnetică, tratatăsăreziste la
zgârieturi;
- ramădin aluminiu;
- suport pentru markere şi burete;
- sistem de montare pe perete;
- un set de consumabile aferente;
- garanţie 3 ani

Consumabile pentru flipchart - set markere pentru flipchart şi whiteboard 1-3
mm, 4 culori/set;

- rezervăhârtie flipchart, alba velină, grosime 80
g/mp, dimensiuni: 100 x 65 cm, 50 coli/top;

- burete magnetic
Consumabile pentru
whiteboard

- burete magnetic;
- set markere pentru whiteboard 1-3 mm, 4

culori/set;
- spray curăţare tablă.

Tonere Toshiba e-studio
2500c:
- black: 4 buc.
- yellow: 2 buc.
- cyan: 2 buc.
- magenta: 2 buc.

- originale;
- cod T-FC 35 E-K black; capacitate 24.000 pag.;
- cod T-FC35E-Y yellow, capacitate 21.000 pag.;
- cod T-FC35E-M magenta, capacitate 21.000 pag;
- cod T-FC35E-C cyan, capacitate 21.000 pag.
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5. GARANŢIA PRODUSELOR:
Perioada de garanţie pentru produsele ce fac obiectul prezentei achiziţii se

stabileşte astfel:
- 12 luni începând cu data furnizării acestora pentru hârtie copiator,

dosare biblioraft, consumabile pentru flipchart, consumabile pentru
whiteboard şi tonere;

- 3 ani începând cu data furnizării acestora pentru flipchart şi
whiteboard.

Neconformităţile apărute în perioada de garanţie se remediazăpe cheltuiala
furnizorul, acesta având obligaţia de a înlocui produsul în termen de cel mult 5 zile
lucrătoare de la data la care a fost înştiinţat de către achizitor, fărăcosturi suplimentare
pentru achizitor.

La livrarea produselor se va prezenta certificatul de garanţie pentru
acestea.

6. GARANŢIA DE BUNĂEXECUŢIE A CONTRACTULUI:
La încheierea contractului de furnizare se va constitui garanţia de bunăexecuţie

în cuantum de 5% din valoarea contractului fărăTVA.
Garanţia de bunăexecuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară, de o societate de asigurări sau prin depunere în
numerar la casieria unităţii din str. Nicolae Iorga nr. 29, la încheierea contractului.

7. MODUL DE RECEPŢIE:
- recepţia cantitativăse va efectua la primire, la sediul Direcţiei Generale de

Paşapoarte din strada Nicolae Iorga nr. 29, sector 1.
Toate livrările se vor face în Bucureşti, la sediul autorităţii contractante

8. TERMEN DE LIVRARE: 15 zile de la semnarea contractului.

ÎNTOCMIT, VERIFICAT,
COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE ŞEF BIROU LOGISTIC

Subcomisar de poliţie Subcomisar de poliţie

MARA MIHAELA SPIRIDON COSMIN


