Fundația Romanian Angel Appeal - Apelul Îngerului Român
București, Sector 3, Str. Rodiei, nr. 52
Tel. 021.323.68.68
Fax. 021.323.24.90
E-mail: mariana.bratosin@raa.ro, camelia.raita@raa.ro

Nr. înreg. RAA 1093 I / 08.07.2022

ACHIZIȚIE DIRECTĂ
Furnizare și livrare consumabile/birotică/educative pentru activități cu beneficiarii(tonere, hartie,
birotica-papetarie)

Cuprins:
1.
2.

Informații generale
Caiet de sarcini

1.
INFORMAȚII GENERALE pentru achiziția de furnizare și livrare
consumabile/birotică/educative pentru activități cu beneficiarii(tonere, hartie, biroticapapetarie)
Beneficiar
Titlul proiectului
Linia de finanțare

Denumirea contractului de
achiziție
Obiectul contractului de
achiziție
Cod CPV

Fundația Romanian Angel Appeal - Apelul Îngerului Român
”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și
sport” (cod PN1038)
”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea
incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene
2014-2021
COMANDĂ
Furnizare consumabile/birotică/educative pentru activități cu
beneficiarii(tonere, hartie, birotica-papetarie)
30125100-2 "Cartuse de toner (Rev.2)
30197643-5 Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30192700-8 Papetarie (Rev.2)
30192000-1 Accesorii de birou (Rev.2)
30197000-6 Articole marunte de birou (Rev.2)
30199000-0"Articole de papetarie si alte articole din hartie
(Rev.2)

Fundația Romanian Angel Appeal - Apelul Îngerului Român, cu sediul în București, Sector 3, Strada
Rodiei, Nr. 52, intenționează să achiziționeze consumabile/birotică/educative pentru activități cu
beneficiarii(tonere, hartie, birotica-papetarie) necesare pentru derularea și implementarea Proiectului
”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” (cod PN1038)
Procedura aplicată
Atribuirea contractului de furnizare se va realiza prin Achiziție directă, în conformitate cu Legea 98/2016
și HG 395/2016,
Documente de calificare / eligibilitate:
Situația personală a candidatului/ofertantului
DECLARAŢIE
Se solicită prezentarea declarației
privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. privind conflictul de interese, prin completarea
(1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
Formularului nr. 1
publice
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul
proiectului / prezentei proceduri sunt:
Asandi Silvia – director general
Dana Marin – director financiar
Camelia Olaru Raita – manager proiect
Bratosin Mariana – responsabil achiziții
Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Certificat unic de înregistrare (CUI)

Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului

Se solicită copie a Certificatului unic de
înregistrare cu mențiunea ”conform cu
originalul”
Se solicită copie a Certificatului constatator cu
mențiunea ”conform cu originalul”, care să
ateste că ofertantul este abilitat să desfășoare
activități similare celor care fac obiectul
prezentei proceduri de achiziție

Documentele de calificare sunt obligatorii.
Criteriul de atribuire: oferta cu prețul cel mai scăzut
Va fi eliminată din procesul de selecție și se va respinge oferta care:
● Nu respectă cerințele minime solicitate
● Constituie o alternativă la prevederile prezentei documentații
● Prețul ofertei prezentate depășește valoarea estimată totală a achiziției sau prețul unitar
ofertat depășește valoarea estimată per fiecare produs în parte.
● Prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, iar
justificările primite nu au fost concludente pentru a se putea asigura îndeplinirea
contractului la parametri cantitativi și calificativi solicitați
● Nu satisface în mod corespunzător cerințele prezentei documentații
● Conține propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod vizibil
dezavantajoase pentru achizitor
● Nu descrie pentru fiecare cerință din prezenta documentație modul de îndeplinire al
acesteia.
●

Ofertantul care nu-si asuma livrarea in termenul solicitat prin prezenta invitație de
participare.

Prezentarea ofertei
Oferta va fi prezentată în limba română.
Nu se acceptă ajustarea prețului contractului, decât dacă intervin modificări la nivel național ale
Codului Fiscal cu privire la cota TVA aplicată produselor solicitate prin prezenta procedură de achiziție.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară astfel încât să ofere toate informațiile cu privire la preț.
Prețurile vor fi exprimate în lei, cu evidențierea separată a TVA-ului. Se va prezenta Formularul de
ofertă financiară (Formularul nr. 2) și Anexa la oferta financiară
Prezentarea formularelor solicitate este obligatorie. Lipsa lor duce la considerarea ofertei ca fiind
neconformă.
Propunerea tehnică (Formularul 3) trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea produselor
ofertate astfel încât să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice
solicitate de achizitor. Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și
obligatorii. De asemenea, se solicita prezentarea în cadrul propunerii tehnice a următoarelor: fise
tehnice produs, broșuri și imagini color din care să rezulte cu claritate imaginea produsului ofertat.
Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca
fiind neconformă și la respingerea ei.

Ofertantul trebuie să depună oferta în format electronic prin transmitere către următoarele adrese de email: mariana.bratosin@raa.ro, camelia.raita@raa.ro
Condiții de participare și ofertare:
Tip procedură: achiziție directă
Tip contract: furnizare
Locația de livrare - București: Str. Rodiei nr. 52, Sector. 3, București
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limită de depunere a ofertelor: 18.07.2022, ora locală 17:00
Criteriu de atribuire: oferta cu prețul cel mai scăzut
Valoare maximă estimată: 8.403,36 lei fără TVA
Solicitări de clarificări: solicitările de clarificări se vor transmite pe e-mail la adresele:
mariana.bratosin@raa.ro, camelia.raita@raa.ro .
Ofertele vor fi transmise catre următoarele adrese de e-mail: mariana.bratosin@raa.ro,
camelia.raita@raa.ro
2. SPECIFICAȚII TEHNICE pentru achiziția de consumabile/birotică/educative pentru activități
cu beneficiarii(tonere, hartie, birotica-papetarie)
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în
Specificații tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și documentele
solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, schițe sau documente pe care le
consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în Specificațiile
tehnice sau neprezentarea, atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind neconformă.

Livrare:
-

Certificat de conformitate/declarație de conformitate
Aviz de însoțire a mărfii
Proces verbal de predare – primire întocmit între furnizor și achizitor
Produsule trebuie sa fie ambalat adecvat, în cutii de carton / ambalaje de plastic, astfel
încât să fie predate Achizitorului în stare impecabilă.
Produsule trebuie să fie livrat în totalitate în maximum 14 de zile calendaristice de la
data semnării contractului.

Garanție pentru bunurile livrate: perioada de garanție, începând de la data livrării va fi de minim 24
luni.
Facturarea produselor: se va realiza pe baza procesului verbal de predare-primire a produsului. Nu se
vor face plăți în avans. Toate produsele vor fi facturate pe o singura factura. Factura emisă se va plăti în
termen de maxim 30 zile de la data emiterii ei.

CAIET DE SARCINI
Achiziție consumabile/birotică/educative pentru activități cu beneficiarii(tonere, hartie, biroticapapetarie)- în cadrul Proiectului ”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și
sport” (cod PN1038)
SPECIFICAȚII TEHNICE
Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minime și obligatorii, specificate ca atare în prezentul
caiet de sarcini, vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale,
care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o
marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu
scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca
având mențiunea de „sau echivalent", iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor
ofertate cu cele solicitate.
Ofertantul va putea oferta produse în cadrul ofertei cu caracteristici tehnice și performanțe
superioare celor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, dar nu va putea oferta o soluție alternativă.
Specificațiile tehnice minime pentru fiecare lot de produse în parte, ale materialelor promoționale
în funcție de care ofertantul își va elabora propunerea tehnică, sunt următoarele:
Specificatii tehnice consumabile/birotică/educative pentru activități cu beneficiarii(tonere,
hartie, birotica-papetarie)

Nr.
Crt.
1

Denumire
produs
Hartie xerox
Coli Flip
chart
Banda
adeziva

Specificatii produs

UM

Cantitate

80 gmp, 500 coli/top

top

30

Rezerva hartie flipchart, 70x100 cm, 50 coli/top

buc

15

Scotch ingust Banda adeziva 18mm x 33m

buc

15

Scotch lat
Banda adeziva cauciuc sintetic 48mm x 66m
transparenta

buc

15

5

Banda
adeziva
hartie

Banda adeziva din hartie 50mm x 50m, grosime
135 microni

buc

15

6

Separatoare

Separatoare din carton 100 x 240 mm, 100
bucati/set, color

set

50

2
3
4

Banda
adeziva

7
8
9
10
11
12

Biblioraft marmorat A4, 7.5 cm, culoare:
marmorat, coperta: carton marmorat, latimea
cotorului: 7.5 cm
Dosare de
Dosar de plastic cu sina si gauri, format A4,
plastic
material polipropilena
File protectie Format: A4, Ambalare: 100 buc./set, Grosime: min
transparente, 38 microni
Cartuse
CE340A original
toner
Cartuse
CE343A original
toner
Cartuse
CE341A original
toner
Bibliorafturi

Avizat
Director financiar
Dana Marin

Formularul nr. 1

buc

100

buc

500

set

20

buc

2

buc

1

buc

1

Întocmit
Expert Achiziții
Mariana Bratosin

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 60 alin. (1) din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al
____________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului
economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care
completează declarația în raport cu participarea la procedura de atribuire) la achiziția directă pentru
Furnizare consumabile/birotică/educative pentru activități cu beneficiarii(tonere, hartie, biroticapapetarie) pentru implementarea si desfășurarea proiectului ”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova)
prin educație, arte și sport” (cod PN1038), cu termen de depunere a ofertelor la data de
_______________________, organizată de Fundația Romanian Angel Appeal-Apelul Îngerului Român,
declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură si a sancțiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice că nu ne aflăm în niciuna dintre ipotezele potențial generatoare de conflict de interese
sau care pot conduce la apariția unui conflict de interese așa cum sunt acestea reglementate de
prevederile art. 60 alin. (1) lit. a) – e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data completării,
_____________
Operator economic (denumirea operatorului economic),
_________________
(nume semnatar, semnătură autorizată

Formularul nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către: Fundația Romanian Angel Appeal-Apelul Îngerului Român,
str. Rodiei, nr. 52, sector 3, Bucureşti, România
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul(ții), reprezentant(ți) ai ofertantului
_______________ (denumirea/numele ofertantului) mă/ne ofer(im) ca, în conformitate cu prevederile şi
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menționată, să furnizăm consumabile/birotică/educative
pentru activități cu beneficiarii(tonere, hartie, birotica-papetarie) pentru implementarea si desfășurarea
proiectului ”Incluziune și sănătate în PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” (cod PN1038), pentru
suma de _________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după
recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de _________________ (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei);
2. Mă/Ne angajăm ca, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm
produsele din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă (se va indica Anexa la
formular);
3. Mă/Ne angajez/angajăm să menţin(em) această ofertă valabilă pentru o durată de
____________________________ zile (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de
_____________ (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru mine/noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimt(ţim) că, în cazul în care oferta mea/noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constitui(m) garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizez/Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depun(em) ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depun(em) ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta mea/noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ______________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

Anexă Formular de ofertă
Centralizator prețuri
Nr Produs
crt

1
TOTAL

UM

Cantitate

Pret
unitar
(lei
fara
TVA)

Valoare
totală
(lei fara
TVA)

Formularul nr. 3
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ

Subsemnatul,___________________________ (datele de identificare), reprezentant împuternicit al
____________________ (denumirea/numele și sediul/adresa și datele de identificare ale operatorului
economic), în calitate de ___________________ (se precizează calitatea operatorului economic care
completează declarația în raport cu participarea la procedura de atribuire) la achiziția directă pentru
furnizare ......................... pentru implementarea si desfășurarea proiectului ”Incluziune și sănătate în
PORT (Hârșova) prin educație, arte și sport” (cod PN1038), vă prezint în tabelul de mai jos matricea de
conformitate aferentă serviciilor solicitate în cadrul prezentei proceduri.
Matricea de conformitate
NR.
CRT.

1.

CERINȚELE SOLICITATE
IN DOCUMENTAȚIE DE
ATRIBUIRE

CONFORMITATE

(Specificaţiile din aceasta
coloana se copiază din
Caietul de sarcini - A nu se
modifica!)

Confirmaţi
conformitatea
fiecărei caracteristici
cerute în Caietul de
sarcini prin „DA”
sau „NU”.

RĂSPUNS
CERINȚE
(SPECIFICAȚII
OFERTATE)

NOTE, REMARCI,
REFERIRI
LITERATURA
TEHNICĂ

Data _____/_____/_____
______________________________,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ___________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
__________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

