
 
 

Aprobat, 
Director General 

Dr. Ing. Ovidiu Sorin Cupșa 
 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

CĂTRE, 

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 

              Centrul Român pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi 
Navale – CERONAV, cu sediul în Str.  Pescarilor. nr. 69 A, Constanța, fax.0241/ 631415, telefon 
0241/ 639595, cod fiscal 15566688, pagina de internet: www.ceronav.ro, e-mail: office@ceronav.ro, în 
calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin “achiziție directă”, în 
conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 34/ 2006 modificată și completată, Achiziție “Produse 
de birotica si papetarie”  

- cod CPV-  30192700-8 “Produse de papetarie”,  

- cod CPV – 42964000-1 “Echipament de birotică”,  

- cod CPV – 30199000-0 “ Articole de papetarie si alte articole de hartie “ 

1.Valoarea estimată a achiziției este urmatoarea: 72.000 RON fără TVA. 
2. Sursa de finanțare a contractului care  urmează a fi încheiat: Surse proprii 
3. Limba de redactare a ofertei: Limba română 
4. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut 
5. Modalități de plată: Plata se va face  în termen de 30 zile de la livrarea și  recepția produselor. 
6. Oferta de preț va fi exprimată în RON, exclusiv TVA (TVA-ul va fi evidențiat separat). 
7. Prețul ofertei este ferm în RON, nu se acceptă actualizarea prețului. 
8. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile, începănd cu data limită de primire a ofertelor. 
9. Oferta va conține: 
 

- Formularul 1 – Scrisoare de înaintare; 
- Formularul 2a - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. 34/2006; 
- Formularul 2b - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a) si c) – e) din O.U.G. 
34/2006; 
- Formularul 4 - Declaraţie privind cifra de afaceri medie anuală în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului pe ultimii 3 ani; 



 
- Formularul 5 - Declaratie privind lista principalelor livrări de produse similare realizate în ultimii 
3 ani; 
- Formularul 6 - Formular de oferta (propunere financiara) pentru atribuirea contractului; 
- Formularul 7 - Formular de propunere tehnica pentru atribuirea contractului; 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial – 
în original/copie legalizată sau copie certificată “conform cu originalul” (Obiectul contractului 
trebuie să aiba correspondent cu codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC); 

 
       Propunerea tehnică se va întocmi conform cerințelor din caietul de sarcini anexat 
prezentei invitații. 
        
       Termenul limită de depunere a ofertei este 21.03.2016 ora 14:00. 
 
 Oferta se va depune la sediul CERONAV din Str. Pescarilor nr. 69A, în atenția Biroului 
Achiziții Publice și Investiții, în plic sigilat și ștampilat. 
         
        Mentionam ca daca pana la data atribuirii contractului de furnizare produse apar 
modificari legislative in domeniul achizitiilor publice, autoritatea contractanta isi rezerva 
dreptul de a nu-l mai incheia. 

 
              Pentru orice nelămurire, vă rugăm să solicitaţi alte informaţii la Birou Achiziţii Publice și 
Investiții, la persoanele de contact: Daniela Tagare, telefon 0241 639595 int. 1123 sau Duta Bogdan -
Alexandru, telefon 0241 639595 int. 1134. 
 
 
Vă mulţumim. 

Cu consideraţie,  

 
 
Vizat, 
Director Comercial 
Ec. Dan Pisică 
                   Vizat, 
                   Șef Birou Achiziții Publice și Investiții 
                   Ing. Daniela Tagare 
 
 
 
 
                                                                                                   Întocmit,  
                                                                                                   Birou Achiziţii Publice şi Investiţii 
                                                                                                   Referent II, Duta Bogdan Alexandru 



 

 

 
Formular 1 

 
 

OPERATORUL ECONOMIC                             Înregistrat la sediul autorităţii contractante  
.................................................                             nr. .......... data ...................ora.... 
(denumirea/sediu) 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Catre ________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 
 
 
 

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea procedurii de 
____________________(denumire procedura) pentru atribuirea contractului _____________________________________ 
(denumirea contractului de achizitie publica), noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului 
economic) va  transmitem alaturat urmatoarele: 

 
1. Pachetul/plicul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ______copii: 

a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 

 
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 
Data completarii ............................ 

 
 
 
 

 
Ofertant, 

 
 

........................................................ 
(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Formular 2a  
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 180 din OUG nr. 34/2006 
 

DECLARATIE 
 
 

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) in calitate 
de candidat/ ofertant/ ofertant asociat /tert sustinator al candidatului/ ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea 
excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia 
prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei 
instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de 
bani. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________(se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei)  
           
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura              ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                                ..................................................... 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se 
va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 

 

 
Formular 2b   

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 181 

din O.U.G. 34/2006 
 

DECLARATIE 
 

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in 
calitate de candidat/ ofertant/ ofertant asociat/ tert sustinator al candidatului/ ofertantului, la procedura de ................. (se 
mentioneaza  procedura) pentru atribuirea  contractului avand ca obiect ................................. (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrarii), codul CPV ......................., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii 
contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 181 lit. a) si c) – e) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata 
prin Legea nr. 337/2006, respectiv: 

a)  ______________________(denumirea operatorului economic) nu am intrat in faliment ca urmare a hotararii 
pronuntate de judecatorul-sindic; 

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania/ ţara in care sunt stabilit până 
la data solicitată în fişa de date a achiziţiei; 

c) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; 
d)  nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta 

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. 
e) nu sunt in situatia in care sa prezint informatii false sau sa nu prezint informatiile solicitate de catre 

autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie. 
 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care 
dispun. 

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 

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

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura              ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                                ..................................................... 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se 
va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. 
 
 
 
 
 
          



 

 

Formular 3 
 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 
Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 
……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut 
fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de ……………………………….,  
 
Imputernicim prin prezenta pe Dl/ Dna………………….……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu 
B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având 
funcţia de ……………………………………………… şi date de contact ........................................ (tel/ fax/ e-mail) să ne reprezinte 
la procedura de atribuire ….........................(se va completa cu denumirea procedurii de achiziţie publică şi denumirea 
contractului, numărul anunţului de participare), organizată de...................în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică. 

 
           În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură; 
 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma 
desfăşurării procedurii. 
 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii. 
 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate 
actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Autorităţii Contractante referitoare la excluderea 
din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 
 
 
Data completarii ............................ 

 
 

Ofertant, 
 

........................................................ 
(denumire) 

 
reprezentată legal prin_____________________ 

(nume si prenume, semnatura autorizata si stampila) 
 
 

 
 
 
 

(Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite) 
 
 
 

.............................................. 
 

 
Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
    Ofertant                                    Formular 4 
  
    ..................................... 
      (denumirea/numele) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND CIFRA DE AFACERI  

 
1. Denumirea/ numele: 

 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central: 

 
4. Telefon: 

Fax: 
E-mail: 

 
5. Certificatul de inmatriculare/ inregistrare: 
 
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului 

contractului ce urmează a fi atribuit) 
 
7. Cifra de afaceri medie anuala în domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani: 

Cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului 

Anul 
Valoare 

[Moneda] 
Curs de schimb  Echivalent RON 

 

2013 

2014 

2015 

Media cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura              ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                                ..................................................... 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se 
va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.



 

 

Formular  5 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 
 
 

DECLARATIE  
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRĂRI REALIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI 

 
 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ........................................................... (denumirea/ numele si sediul/ adresa 
candidatului/ ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele 
prezentate in tabelul de mai jos/ anexat sunt reale. 

 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc 
oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze 

informatii reprezentantilor autorizati ai ..........................................  (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la 
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 

Informatiile furnizate cu privire la identitatea clientilor/ beneficiarilor si valorile contractelor, sunt strict 
confidentiale, ele fiind destinate exclusiv evaluarii de catre autoritatea contractanta a experientei similare a operatorului 
economic, in raport cu principalele livrări realizate in ultimii 3 ani. Autoritatea contractanta nu este indreptatita sa le divulge 
catre nicio persoana, indiferent de scop si nici nu poate folosi aceste informatii in alte scopuri, sub sancţiunea prevăzută de 
legislaţia în vigoare. 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

 
Obiect 

contract 
 

 
Codul 
CPV 

 
Denumirea/nume 

beneficiar 
/client 
Adresa 

 
Calitatea 

furnizorului*)  

 
Pretul 

contractului sau 
acordului-cadru 

(fara TVA) 

 
Procent 

indeplinit 
de furnizor 

(%) 

 
Perioada 
derulare 
contract/ 

acord-cadru 
**) 

1        
2        
3        
4        
5        
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura              ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                                ..................................................... 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la 
« Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii 
unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducator (lider 
de asociatie); contractant asociat; subcontractant. 
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a prestarii. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Formular 6 

Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARĂ) 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare produse de birotica si papetarie 

 
 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate 
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam...... 
.............................................................. într-un termen de ...........luni de la data semnării contractului, pentru un preţ de 
___________________RON fără TVA (suma in litere si in cifre),  preţ care va fi ferm pe toată durata contractului,  la care 
se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________RON, platibil în RON sau EURO la 
cursul Inforeuro EUR/ RON valabil pentru România în luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. Preţul ofertat 
cuprinde toate cheltuielile care vor fi efectuate pentru realizarea obiectului contractului; 

2. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa constituim garanţia de bună 
execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

         
 3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la 

data de ___________________ (ziua/ luna/ anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand 
inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
 4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin 

care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
 
 5. Precizam ca: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura              ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                                ..................................................... 



 

 

Anexa formular 6  

 

Nr. 
crt. 

Denumire Cant. Pret unitar fara 
TVA/BUC 

(lei) 

Valoare totala  
PRODUS  
fără TVA  

(lei) 

1 AGRAFE 250   
2 HARTIE A4 2000   
3 HARTIE A3 25   
4 DOSAR INCOPCIAT 3000   
5 DOSAR SINA 2250   
6 DOSAR PLASTIC 3000   

7 
FOLIE PROTECTIE 

1000
0 

  

8 POST-IT 500   
9 CAPSATOR 30   
10 PERFORATOR 30   
11 CREION MECANIC 60   
12 REZERVE CREION MECANIC 60   
13 SUPORT CREIOANE 30   
14 CLIPS 32MM 108   
15 SCOTCH 150   
16 DISPENSER CORECTOR 200   
17 TUS STAMPILA 25   
18 SUPORT CATALOG 200   
19 ELASTICE  15   
20 ASCUTITORI 60   
21 BIBLIORAFT 400   
22 CAIET MECANIC 200   
23 MARKER PERMANENT 65   
24 MARKER WHITEBOARD 300   
25 CUTTER 50   
26 PLIC CD 600   
27 RIGLE 45   
28 RADIERE 60   
29 PLIC C5 2000   
30 CAPSE 250   
31 CD 1000   
32 PLIC C4 2000   
33 PLIC C6 2000   
34 FLUID CORECTOR 60   



35 CLIPBOARD 20   
36 PIX CU FIR 40   
37 MAPE CORESPONDENTA 17   
38 TEXTMARKER 250   
39 TAVITE DOCUMENTE 53   
40 CREION CU GUMA 150   
41 FOARFECA 20   
42 CUTIE ARHIVA 500   
43 BLOC NOTES 30   
44 PIX 2000   
45 ALONJE PLASTIC DOCUMENTE 200   
46 CARTON A4 4   
47 CALCULATOR BIROU 10   
48 SEPARATOARE DOSAR 20   
49 LIPICI LICHID 60   
50 FISE MAGAZIE 3000   
51 STILOU 60   
52 USB 64GB 60   
53 USB 16GB 40   
54 ACE PENTRU TABLA PLUTA 20   
55 INELE INDOSARIERE 14 mm 3   
56 INELE INDOSARIERE 19 mm 3   
57 HARTIE FLIPCHART 15   
58 CLIPS METALIC 10   
59 DVD 10   
60 INELE INDOSARIERE 100 buc 2   
61 INELE INDOSARIERE 100 buc 2   
62 INELE INDOSARIERE 100 buc 2   
63 CARTON A4 250 gr alb color copy 6   
64 CARTON A4 160 gr alb color copy 12   
65 CARTON A4 160 gr galben 10   
66 CARTON A4 160 gr albastru deschis 10   
67 CARTON A4 160 gr verde deschis 10   
68 CARTON A4 160 gr roz deschis 10   

69 
Carton Fildes Alb A4 – carti vizita, top,50 
buc/top 10   

70 Carton negru 3   
71 Folie laminat A4 20   
72 Folie laminat A3 6   
73 Etichete adezive  2   
74 Etichete adezive 2   
75 Etichete adezive 2   
76 Etichete adezive 2   
77 Coperta PVC A4 4   
78 Carton Photo A4 10   
79 HARTIE A3 Colotech+ 3   

80 Carduri PVC albe CR-80 PREMIUM PLUS 6 
  

Valoare totala PRODUSE DE BIROTICA SI  PAPETARIE  
fara TVA (lei)  



 

 

Operator Economic          
.......................... 
(denumirea) 

                          Formular 7 
 

 
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA  

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare produse de birotica si papetarie 
 

 
1. Examinând documentatia de atribuire pentru contractul de furnizare ......................................., subsemnatul 

_______________________________, reprezentant al ofertantului 
_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in 
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizăm 
.......................................................................într-un termen de .......luni de la semnarea contractului, cu respectarea 
tuturor cerintelor din Caietul de Sarcini si documentatia de atribuire, prezenta declaratie facand parte din propunerea 
tehnica pe care o formulam.  

2. Alăturat, anexăm documentele solicitate prin Caietul de sarcini, astfel: 
- ............................ 
- ........................... 
- ............................. 
- .......................... 

 
2. Totodată, declar ca la evaluarea ofertei am ţinut cont de toate prevederile legale referitoare la condiţiile de muncă şi 

protecţia muncii, pe care mă oblig să le respect în îndeplinirea contractului. 
 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta propunere tehnica valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), 
respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi 
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 
4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta propunere tehnica, alaturi de propunerea financiara, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui contract 
angajant intre noi. 

 
5. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea 

contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care 
insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ..................................................... 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura             ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

Numele ofertantului                ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                                ..................................................... 
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