
  

Proiect finanţat printr-un Grant acordat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia 
Proiectul “Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele 
aeropurtate (BIOMONRO)” este sustinut în cadrul Programului RO04 – ”Reducerea Substantelor 
Periculoase”,  
Beneficiar: Institutul de Biologie Bucuresti al Academiei Române (IBB) 
Contract nr. 3452 din 19.05.2015 
Numărul de înregistrare în IBB: 1788 din 19.05.2015 
Acronim: BioMonRo 
Nr de inreg IBB 3861/15.11.2016 

    APROBAT, 
                 DIRECTOR,  

                                                                                                                Dr. Dumitru T. Murariu 
                                                                                                        m.c. al Academiei Romane 

 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
PENTRU ACHIZITIA DIRECTA DE FURNIZARE RECHIZITE SI PAPETARIE, ÎN 

CADRUL PROIECTULUI “SISTEM NATIONAL DE MONITORIZARE PE TERMEN 
LUNG A BIOACUMULĂRII METALELOR GRELE AEROPURTATE (BIOMONRO)” 

 
 
Institutul de Biologie Bucuresti al Academiei Române (IBB) in calitate de autoritate contractanta 
va invita sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de furnizare rechizite si 
papetarie, în cadrul proiectului “sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumulării 
metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)” – cod CPV 30192700-8 - Papetărie, procedura 
utilizata – Achizitie directa. 
 
Criteriul de atribuire 
Criteriul de atribuire ales pentru aceasta procedura este pretul cel mai scazut in conditiile respectarii 
cerintelor descrise in prezenta invitatie. Atribuirea se va face prin selectarea ofertei din catalogul de 
produse/ servicii/ lucrari publicate in SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro, in termen de 3 zile de la 
primirea comunicarii. Ofertantul se va asigura ca este inregistrat in SEAP, iar certificatul sau este 
valabil la data atribuirii. In oferta de pret vor fi incluse toate cheltuielile privind livrarea produselor 
ofertate. 
Livrarea se va face la sediul autoritatii contractate. 
Plata se va face in termen de maxim 30 de zile, dupa receptia produselor, in baza contractului, 
comenzii si facturii. 
 
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data limită de depunere a 
ofertei. 
Obiectul achiziţiei: furnizare de rechizite si papetarie, în cadrul Proiectului “Sistem national de 
monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele aeropurtate (BIOMONRO)” 
Cod CPV: 30192700-8 - Papetărie 
Valoarea estimată a achiziţiei: 11.916,67 lei fără TVA; 14.300 lei cu TVA 
Denumire produse-date tehnice 
 

Denumire produs/date tehnice Cantitate UM Medie preț unitar 
(fără TVA) RON 

Hartie de copiator A4 - 80g/m2, 500coli/top 150 Buc 14 

http://www.e-licitatie.ro/


  

Hartie A4 250gr - Hartie A4 Gramaj: 250 g/mp Ambalare: 
250 coli/top, cretata 4 Buc 54 

Hartie A4 160gr - Hartie A4 Gramaj: 160 g/mp Ambalare: 
250 coli/top, cretata 4 Buc 34 

Markere permanente - marker permanent  pt CD/DVD, cu 
2 capete, cu varfuri sub 2mm (sau egal) (negru, albastru, 
rosu, verde) 

50 Buc 6,5 

Bibliorafturi - Biblioraft plastifiat, cotor de 7.5cm, diferite 
culori    cu sina metalica; buzunar exterior pt. eticheta; inel 
de prindere metalic ( 50 buc- albastru, 50 buc-verde (sau 
negru) 

100 Buc 15,5 

Bibliorafturi - Biblioraft plastifiat, cotor de 5cm, diferite 
culori    cu sina metalica; buzunar exterior pt. eticheta; inel 
de prindere metalic ( 50 buc- albastru, 50 buc-verde (sau 
negru) 

60 Buc 11 

Dosare din plastic - Dosar din plastic, cu sina si perforatii, 
diferite culori   - Format: A4 ( 100 buc -rosu, 100 buc- 
albastru, 100 buc-verde, 100 buc- negru) 

250 Buc 2 

File din plastic/ 100 buc/set - Folii protectie documente 
standard, marime A4, confectionate din polipropilena, 
transparente, perforatii standard pentru indosariere, 
deschidere în partea de sus 

15 Buc 12,09 

Separatoare cu index -  plastic, Index numeric 1-20, A4 20 Buc 11 

Separatoare cu index - plastic, Index numeric 1-12, A4 20 Buc 9 

Separatoare bibliorafturi - carton, seturi de 100 file, 240 x 
105 mm, diverse culori 20 Buc 10 

Alonje - Alonje cu sistem de indosariere, diverse culori, 25 
buc/set 10 Buc 4 

Agrafe birou - Agrafe pt. birou, 25mm, 100 buc/cutie - 
Realizate din metal nichelat, inoxidabil; Dimensiune: 
33mm; Ambalare: 100 buc/cutie 

30 Buc 2 

DVD-uri - DVD-R inscriptibil, 4.7GB, 16X,  50/set 
 

2 Buc 
60 
 

CD-uri - CD-R inscriptibil 50/set, 700MB, 52X 2 Buc 48 

Calculator de birou - Calculator birou cu 16 digiti 1 Buc 58 

Memorie USB - 16 GB, USB 2.0 2 Buc 21 



  

Etichete autoadezive - Etichete autoadezive albe, 100 
coli/top: 24/A4, dimensiuni 70 x 35 mm-2 topuri; 64/A4, 
dimensiuni 48,3 x 16,9 mm-2 topuri; 

4 Buc 35 

Etichete translucide - din poliester , format A4, 20 coli/top, 
dimensiuni : 210 x 297 mm, trasnlucide 3 Buc 97 

Etichete albe - din poliester , format A4, 20 coli/top, 
dimensiuni : 210 x 297 mm, albe 10 Buc 110 

Hartie copiator , A3 - Hartie copiator , A3, Gramaj min 
80g/mp, 500 coli/top 6 Buc 28 

Hartie A3 250gr - Hartie A3 Gramaj: 250 g/mp Ambalare: 
250 coli/top, Clasa A+ 3 Buc 125 

Hartie A3 160gr - Hartie A3 Gramaj: 160 g/mp Ambalare: 
250 coli/top, Clasa A+ 3 Buc 100 

Pixuri - pix din plastic cu bila, grosime scriere 0,4 mmm, 
albastru, set de  60 bucati 6 Buc 48 

Stick index hartie - Stick index hartie color 50 x 10 mm, 7 
x 40 file/set, - 7 culori neon 10 Buc 4,43 

Buretiera cu gel - Buretiera cu gel 10 Buc 14 

Buretiera simpla - buretiera cu suport de plastic si burete 4 Buc 6 

Cartuse pentru plotter - Cartuse originale HP NO 72, 130 
G,  pentru Plotter A0 HP DESIGNJET T1300: photo black 
– C9370A (1 buc.),  matte black– C9403A (1 buc.), cyan– 
C9371A (1 buc.),  magenta– C9372A (1 buc.), yellow– 
C9373A (1 buc.), grey – C9374A (1 buc.) 

6 Buc 325 

Tus pentru tusiera - negru, 30 ml 2 Buc 8 

Tusiera - tusiera metalica 1 Buc 13 

Lipici solid - stick solid peste 30g 24 Buc 7,5 

Lipici lichid - lichid pt hartie peste 100ml 24 Buc 7 

 
 
Procedura de atribuire: Achizitie Directa 
Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de furnizare. 

Documente de calificare solicitate: 
 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea  nr. 98/2016; 
 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea  nr. 98/2016; 
 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea  nr. 98/2016; 
 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. 



  

Lipsa depunerii oricărui document dintre cele solicitate mai sus atrage descalificarea ofertantului din 
cadrul procedurii. 
 
Oferta va conţine: 
Documentele de calificare 
Oferta Tehnico-Financiara: Ofertantul trebuie să prezinte propunerea tehnico-financiara, tarifele 
sunt ferme şi nu se modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei. 
Modul de întocmire a ofertei 
Documentele se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc într-un plic exterior, închis şi 
netransparent. 
Conditii de transmitere a ofertei: IBB- Secretariat, Splaiul Indepedentei nr. 296, sector 6, 
Bucureşti, cod poştal 060031, pana la data de 18.11.2016, ora 11.00. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon: 0740.193.226, persoana de 
contact – Monica Joitoiu, Expert Achizitii, e-mail: monica.joitoiu@ibiol.ro.  
 
Avizat, 
Manager de Proiect, 
Sorin Stefănuț 
 
 
Manager Adjunct, 
Mihaela Constanța Ion 
 
 
Întocmit, 
Expert Achizitii, 
Monica Joițoiu 
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