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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1: „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior"
Titlul proiectului: „Bursa de proiecte”
Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/62885
Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA DE PRODUSE
MATERIALE CONSUMABILE
pentru proiectul:
“Bursa de proiecte”
Contract nr. POS DRU/86/1.2/S/62885
- Data: 06.06.2011 Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava a demarat în data de 1.11.2010 proiectul cu
titlul: “Bursa de proiecte”, Cod proiect (ID): 62885, cofinanţat din Fondul Social
European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POS DRU), Axa prioritară 1 -“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.2 “Calitate în învăţământul superior”. Proiectul va fi implementat pe o
perioadă de 30 de luni.
Surse de finanţare
Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, în calitate de partener în cadrul proiectului,
lansează procedura de achiziţie de materiale consumabile, respectiv procedura de
achiziţie directă.
Obiectul achiziţiei
Obiectul achiziţiei îl constituie / reprezintă achiziţia de materiale consumabile pentru
proiectul cu titlul “Bursa de proiecte”, Cod proiect (ID): 62885.
Cod CPV:
30199000-0, Articole de papetărie si alte articole din hartie; 30197000-6, Articole mărunte
de birou; 30192000-1, Accesorii de birou; 30199000-0, Articole de papetărie şi alte articole
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din hârtie; 30234000-8, Suporturi de memorie; 22800000-8, Registre, registre contabile,
clasoare, formulare şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton.
Cerinţe minimale
Condiţii de livrare: livrarea se face într-o singură tranşă, în maxim 2 zile de la data
comunicării rezultatelor procedurii sau de la emiterea comenzii ferme.
Recepţie: plata se va efectua după emiterea facturii şi întocmirea documentelor de
recepţie.
Preţul: preţul este ferm şi nu se actualizează.
Specificaţii tehnice ale produselor
nr.
crt.
-01.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Denumirea produsului si
caracteristicile de identificare
si utilizare
-1Mape conferinţă A4 cu
calculator baterie solară,
notes, pix, piele ecologică
culoare neagră
Servieta, A4, minim 6
compartimente, albastru,cu
suport pt. etichete
Format: A4
Culoare: albastru
Alte detalii: 1: maner din
plastic rezistent
2: incuietoare din plastic
Bloc notes cu spira dubla,
interior 80 file, A4
Creioane mecanice- 0,5; 0,7;
1 mm
Mine creioane mecanice-0,5,
0,7, 1 mm; 12 bucăţi pe set
Biblioraft cu mecanism
nichelat si buzunar din
plastic pt etichete latime 80
mm
Container pentru arhivare,
pt. bibliorafturi, 525 x 338 x
306 mm, alb
Separatoare biblioraft
105X204 mm
100/set diverse culori
Coperti plastic transparente;
A4; 150 microni; 100
bucati/top

U/M

Cantitatea
solicitata

-2-

-3-

Buc.

70

Buc.

70

Buc.

100

Buc.

100

Set

100

Buc.

200

Buc.

30

set

10

top

10
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crt.
-010.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
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Denumirea produsului si
caracteristicile de identificare
si utilizare
-1Hartie copiator 80 g A4,
500 coli-top, 5 topuri pe cutie
Hartie alba, format A3,
greutate 82,5 g/mp,500
coli/top
Compact discuri-CD 52 X, cu
carcasă
DVD cu carcasă
transparentă
Marker pt. CD, 1.0mm,
CENTROPEN 2606 roşu,
negru şi albastru
Marker permanent cu
vopsea, varf rotund, 1.5mm,
negru+argintiu+auriu
Marker permanent, 2-10mm,
Jumbo, varf tesit,
negru+albastru+rosu
Evidentiator text culori vii;
nuante de galben,verde,roz
si portocaliu; varf tesit;
pentru diferite tipuri de
hartie.
Pix liner cu cerneala lichida
pentru o scriere ultra fluida si
debit controlat al cernelei
• clipul de prindere in
culoarea scrierii
• prevazut cu grip moale
pentru o scriere confortabila
• varf fin de fetru de 1 mm
• culori: albastru, negru
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U/M

Cantitatea
solicitata

-2-

-3-

Cutie

50

top

4

Buc.

300

Buc.

200

Buc.

50

Buc.

50

Buc.

50

Buc.

50

Buc.

100

Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.06.2011, ora 09:00 (ora locală). Orice ofertă
primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi, sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de
achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului.
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor.
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Date de contact ale Achizitorului
Ofertele vor fi trimise în atenţia:
Numele si Prenumele: jr. Eugenia MUNTEANU
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, str.Universităţii, nr. 13, Birou Achiziţii Publice
Telefon: 0230/216147, int. 297
Fax: 0230/216147, int. 306
Email: iulianc@seap.usv.ro
Web: www.seap.usv.ro
Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de
atribuire printr-o solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu
excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.

