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În conformitate cu prevederile Regulamentului European  nr.  679/2016 si a Legii  nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date, vă informăm că personalul DUPSM  Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal. 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Necesitatea desfășurării activității curente, prin asigurarea de articole din hârtie/carton,  de 

corespondență, de scris și papetărie. 

2. SOLICITĂRI TEHNICE ȘI CANTITĂŢI NECESARE 

 
Nr. 

Crt. 
Produs Caracteristici  UM Cantitate 

1 2 3 4 5 

1 Agrafe 33mm  
Agrafe realizate din metal nichelat, inoxidabil, 

dimensiune 33 mm, ambalare 100 bucăţi/cutie 
cut 50 

2 Agrafe 50mm 
Agrafe realizate din metal nichelat, inoxidabil, 

dimensiune 50 mm, ambalare 100 bucăţi/cutie 
cut 10 

3 Bandă corectoare 

Dispozitiv cu rolă bandă corectoare și rotițe pentru o 

ghidare exactă a corecturii; filmul de corectură este 

uscat și permite rescriere imediată; lăţime 4,2 mm, 

lungime 8 m; formă ergonomică; nu lasă umbre la 

copiere; acoperă toate tipurile de cerneală/pix.  

buc 10 

4 Ascuțitoare 
Ascuțitoare corp metalic sau plastic, simplă, pentru o 

ascuțire curată și ușoră, șurub de siguranță 
buc 10 

5 Scotch 19 mm x 30 m Bandă adeziva transparentă 19 mm x 30 m buc 200 

6 Scotch 48 mm x 60 m  Bandă adezivă transparentă 48 mm x 60 m buc 60 

7 Buretieră cu gel Buretieră cu gel, 20 ml buc 10 

8 Capsator de birou 

Capsator confectionat din metal si plastic; capacitate 

de capsare 50 coli; capse utilizate: 24/6-24/8; permite 

atât capsarea închisă cât și cea deschisă 

buc 20 

9 Capse Capse nichelate, 24/6, ambalare 1000 buc/cutie cut 100 

10 
Clips pentru hârtie 

19mm 

Clips metalic cu clemă nichelată pentru prinderea 

documentelor, 19 mm,  12 buc/cutie 
cut 5 

11 
Clips pentru hârtie 

25mm 

Clips metalic cu clemă nichelata pentru prinderea 

documentelor, 25 mm,  12 buc/cutie 
cut 5 

12 
Clips pentru hârtie 

32mm 

clip negru metalic cu clema nichelată pentru 

prinderea documentelor, 32 mm,  12 buc/cutie 
cut 50 

13 Clipboard dublu 
Clipboard dublu, A4, mecanism nichelat de prindere 

a hârtiei, capacitate 100 coli. 
buc 30 

14 Creion grafit Creion grafit 2B  buc 60 

15 Creion mecanic 
Creion mecanic 0,7 mm, corp din metal sau plastic 

rezistent, diverse culori, vârf şi accesorii metalice 
buc 12 

16 Cutter 
Cutter cu lama din oţel inoxidabil, şină metalică, 

laţime 18 mm, sistem de blocare lamă, mâner 
buc 15 

17 Dosar plastic cu șină 

Dosar plastic cu șină realizat din polipropilenă;  

dimensiune 230 x 310 mm pentru documente format 

A4; diverse culori; capacitate 150-200 coli; prevăzut 

cu etichetă pe cotor cu o latime de 14 mm; prevăzut 

la cotor cu 2 perforații standard pentru arhivare; 

coperta spate 170 microni diverse culori, coperta față 

transparentă de minim 120 microni; colțuri rotunjite; 

include alonja 12 x 95 mm și grosime minim 200 

microni. 

buc 1.000 
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18 Etichete autoadezive  
Etichete autoadezive 1/A4  210 x 297 mm, 

inscripționabile în imprimante laser 
cutie 1 

19 Foarfecă de birou 

Foarfecă de birou, min 16 cm, cu lamă din oțel 

inoxidabil, mâner ergonomic și grip din material 

plastic 

buc 12 

20 File protectie  

File de protecție documente A4, deschidere în partea 

superioară, 100 buc./set, prevăzute cu 11 perforaţii 

pentru îndosariere, grosime 90 microni 

set 30 

21 Radiera Radiera, dimensiuni minime 40 x 21 x 10 mm buc 10 

22 
Hârtie tip XEROX 

format A4 

Hârtia trebuie să fie produsă din fibre de hârtie  

recuperată în proporție de 100%, gramaj 80g/mp; 500 

coli/top; 5 top/cutie; dimensiune 210 x 297 mm; 

grosime 107,5-108 microni , grad de alb minim 68%,  

opacitate de tiparire 98-98,5 %. Compatibila pentru 

copiatoare, imprimante laserjet, imprimante inkjet, 

fax-uri.  

top 200 

23 
Hârtie tip XEROX 

format A3 

Hârtia trebuie să fie produsă din fibre de hârtie  

recuperată în proporție de 100%, 80g/mp; 500 

coli/top; 5 top/cutie; produsă din fibre de hârtie 

recuperată în proporție de 100%; dimensiune 297 x 

421 mm, gramaj 80 g/m², grosime 107,5-108 microni 

, grad de alb minim 68 %,  opacitate de tiparire 98-

98, 5 %. Compatibila pentru copiatoare, imprimante 

laserjet, imprimante inkjet, fax-uri.   

top 10 

24 Marker permanent  

Marker permanent color, pentru scriere pe aproape 

orice suprafata, corp din plastic, capac in culoarea 

cernelei, culoare verde, rosie și abastra, pe baza de 

alcool; vârf rotund 3mm; Fără toluen, xilen și 

benzen;  

buc 36 

25 Pix de unică folosință   
Pix bic sau echivalent; capac în culoarea minei – 

albastru; vârf de 1 mm;  
buc 150 

26 Pix cu mecanism 
Pix cu mecanism, corp metalic cu elemente cromate, 

grosime varf 1mm, mină tip Parker, albastru 
buc 50 

27 PLIC C4  
Plic C4 (229 x 324 mm) offset alb, 80gr/mp. 

Deschidere pe latura mică. Modul de lipire siliconic.  
buc 100 

28 
PLIC C4 cu burduf de 

5 cm 

Plic C4, alb/maro, 120 g/mp. Deschidere pe latura 

mare. Modul de lipire siliconic. Inchiderea se 

realizeaza prin indepartarea benzii aplicate pe spatele 

clapei plicului.  

buc 500 

29 Rezerve roller Pilot 
Rezerve roller Pilot Frixion Ball, 0,7 mm, Albastru (3 

buc/set) 
set 10 

30 Riglă din plastic Riglă din material plastic, 30 cm buc 10 

31 Pix roller 
Pix roller tip Pilot, 0,7mm - albastru, prevăzut cu 

capac și clip de prindere 
buc 24 

32 Separatoare biblioraft  

 

Separatoare biblioraft 100 file/set carton color de 180 

g/mp; Dimensiuni: 240 x 105 mm  

set 30 

33 
Separatoare plastic 

color 
Separatoare plastic color, 10 buc/set set 10 

34 Sfoară  Sfoară bumbac ghem 100 g  buc 10 

35 Post-it  

Notes adeziv galben, dimensiune 76 x 125 mm; 

Hârtie 70 g/mp, lipici pe bază de apă, lățime bandă 

lipici 25 mm. Nu lasă urme sau semne atunci când 

este dezlipit; 

buc 60 
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36 Post-it   

Notes adeziv galben, 75 x 75 mm,  Hârtie 70 g/mp, 

lipici pe bază de apă, lățime bandă lipici 25 mm. Nu 

lasă urme sau semne atunci când este dezlipit;   

buc 120 

37 Stick notes index  Stick notes index, plastic, 12 x 45 mm, 5 culori/set set 100 

38 Marker evidenţiator 

Cerneală în culori vii, fluorescente, rezistentă la 

lumină. Vârf retezat aproximativ 0,5 - 5 mm, 

lungimea scrisului 220 m, cerneala pe baza de apă, 

rezistență UV, rezista fără capac 3-5 ore, non-toxic și 

fără solvent. Culori: galben, verde, rosu; 

buc 40 

39 

Suport 

legitimație/card acces, 

orizontale cu snur 

Suport legitimație/card acces, orizontale, dimensiune 

exterioară: 90 × 65 mm, dimensiune interioară: 90 × 

54 mm. Șnur ecuson textil ripsat plat, culoare verde, 

sistem de prindere: carabină metalică standard, lățime 

15 – 20 mm 

buc 50 

40 Etichete autocolante 

Etichete autocolante albe, colțuri rotunjite, 100 

coli/top, 14 etichete/coală (dimensiunea etichetei 

99,1 x 38,1 mm) 

set 1 

41 
Carduri de 

proximitate RFID 

Card alb RFID 125 kHz, incripționat cu serie, 

Grosime: 0,8 mm, dimensiune: 86 × 54 mm, standard 

card bancar, material: PVC alb, chip: contactless 

RFID 125 kHz 

buc 50 

42 Stick memorie 32 GB 

Stick USB cu o capacitate de 32 gb 

Interfață: 3.0/3.1/3.2 

Capacitate: 32 gb 

Rata de transfer la citire (MB/s):  min 150 MB/s; 

Rata de transfer la scriere (MB/s): min 450 MB/s 

Compatibilitate: Windows 8, 8.1, 10, 11. 

Prevăzut cu sistem de agațare. 

buc 12 

 

3. CONDIȚII DE CALITATE 

Produsele ce urmează a se achiziționa trebuie să îndeplinească condițiile de calitate conform 

specificațiilor tehnice solicitate. 

Pentru produsele: 

1. Hârtie xerox reciclată (format A4 si A3) trebuie care poartă o etichetă ecologică de tip I, 

sau etichetă ecologică UE, vor fi considerate conforme. Hârtia trebuie, cel puțin, să nu conțină clor 

elementar (elementary chlorine free - ECF). Este acceptată și hârtia care nu conține deloc clor (totally 

chlorine free - TCF). 

Se va prezenta:  

- Declarație pe propria răspundere privind existența etichetei 

- În cazul absenței etichetei se va prezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de 

încercare de la un organism recunoscut. 

(EU criteria - GPP - Environment - European Commission (europa.eu)) 

2. Marker permanent color  nu trebuie să conțină toluen, xilen și benzen;  

Se va prezenta: Fișa tehnică emisă de producator sau Fișa tehnică de securitate.  

3. Marker evidențiator  se va prezenta: Fișa tehnică emisă de producator sau Fișa tehnică de 

securitate.  

4. AMBALARE ȘI MARCARE 

Ambalarea produselor trebuie să confere posibilitatea manipulării și stocării cu ușurință. 

Furnizorul are obligația de a respecta întocmai cerintele menționate în standardele aplicabile în 
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vigoare, în conformitate cu reglementările ISO (sau echivalent), de a ambala produsele pentru ca 

acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și 

expunerii la temperaturi extreme, la soare și precipitații care ar putea să apară în timpul transportului 

și depozitării în aer liber, în așa fel încat să ajungă în bună stare la destinația finală. 

În cazul ambalării greutăților și volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare distanța 

până la beneficiar și absența facilitaţilor de manipulare grea a acestuia. Toate materialele de ambalare 

a produselor, precum și toate materialele necesare în vederea protecţiei coletelor nu se facturează şi 

rămân în proprietatea achizitorului. În cazul în care sunt returnabile, sau nu sunt incluse în preţul 

produsului, acest lucru va fi prevăzut în mod expres în formularul de ofertă, împreună cu toate 

detaliile necesare (descriere ambalaj, preţ ambalaj, termen de returnare, etc.). 

Produsele se livrează în ambalaje originale, vor fi marcate și, dupa caz, sigilate corespunzător (de 

producător/importator).          

5. LIVRAREA PRODUSELOR SI DOCUMENTELE CARE LE INSOTESC 

Livrarea produselor se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării achiziției directe 

prin SEAP.  

Furnizorul se obligă să asigure resursele umane și dotările tehnice necesare livrării produselor. 

Livrarea produselor la sediul achizitorului din Str. Mureș, nr. 18-24, sector 1, București, cade în 

sarcina furnizorului. 

Furnizorul va transmite achizitorului următoarele documente care însoţesc produsele: 

-Factura fiscala,  

- Certificat conformitate a calității  

si dupa caz :  

- Certificate de garanție; 

- Alte documente, dupa caz, aferente produselor livrate. 

6. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA PRODUSELOR 

Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în certificatele de 

calitate ale acestora şi înscrisă pe ambalaje. 

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce 

apare în conformitate cu garanţia. 

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în max. 3 zile de la 

primirea notificării, fără costuri suplimentare pentru achizitor.  

7. RECEPTIA CALITATIVA SI CANTITATIVA 

Achizitorul, sau reprezentanții acestora, au dreptul, de a inspecta și/sau testa produsele pentru a 

verifica conformitatea lor cu specificațiile din propunerea tehnică depusă în ofertă.  

Dacă produsele nu corespund specificațiilor, beneficiarul are dreptul de a le respinge, iar 

furnizorul are obligația, fără a modifica prețul, de a înlocui produsele refuzate, în maxim 3 zile 

lucrătoare. 

Receptia se va efectua la sediul beneficiarului, prin persoane nominalizate de către achizitor și constă 

în verificarea cantitativă și calitativă a produselor (deteriorarea sau nerespectarea parametrilor 

solicitați în caietul de sarcini, va conduce la înlocuirea produsului respectiv, de către furnizor, fără 

costuri suplimentare din partea achizitorului). 

8. MODALITATEA DE PLATĂ 

Plata se va efectua în lei, numai în cont de trezorerie, după efectuarea recepției, în termen de 30 de 

zile de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului.  
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9. INTOCMIREA OFERTEI 

Propunerea tehnică va cuprinde o descriere a fiecărui produs ofertat, astfel incât să se poată identifica 

corespundeța cu solicitările achizitorului, inclusiv: producătorul și țara de proveniență. 

În cazul în care furnizorul deține documente de calitate și pentru produsele pentru care nu au fost 

solicitate expres în caietul de sarcini, acesta le poate anexa propunerii tehnice. 

Dacă la verificarea propunerii tehnice se identifică un singur produs care nu respectă caracteristicile 

solicitate în caietul de sarcini, oferta va fi respinsă. 

Pentru verificarea propunerii financiare se va completa și transmite Centralizatorul de prețuri. 

Prețurile unitare vor fi exprimate cu 2 zecimale exacte. Verificarea se va realiza pe baza prețurilor 

unitare prezentate în Centralizatorul de prețuri. 

Furnizorul are obligația de a oferta toate produsele, lipsa unei poziții atrage respingerea ofertei. 

 

 

Serviciul Administrativ 

Șef Serviciu, 

Radu Daniel TRĂSCĂIANU 

 

 

Serviciul Management Achiziții Publice 

Șef Serviciu, 

Diana Beatrice PAULIUC 

 

 

 

Birou Pregătire și Derulare Procese Achiziții 

Publice 

Cătălina FOTACHE 
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Formular nr. 1 – Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din 

Legea 98/2016 

 

 

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetatean ...... (se va completa nationalitatea), nascut la data de ......, in 

localitatatea ....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform 

datelor inscrise in actul de identitate), posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat 

de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a operatorului economic, 

conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, 

etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. 

.............., avand codul unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr. ............... publicat în SEAP/mail de DUPSPM S1 în calitate 

de autoritate contractanta pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ................................... 

luând act de numele persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autoritații contractante, 

astfel cum sunt acestea precizate mai jos: 

 

Nr. 

crt

. 

Numele și prenumele persoanei 

cu funcție de decizie 

Funcția pe care o deține în cadrul autoritații 

contractante 

10.  Mădălina Veronica Haidemak Director General 

11.  Ofelia Carmen Brutaru Șef Serviciu Contabilitate 

12.  Radu Daniel Trăscăianu Șef Serviciu Administrativ  

13.  Diana Beatrice Pauliuc Şef Serviciu Management Achiziţii Publice  

14.  Andrei Țîrlea  Şef Birou Juridic și Contencios 

 

declar pe proprie răspundere ca societatea noastră nu se afla în situații generatoare de conflict de 

interese astfel cum sunt acestea prevazute în dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

 

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

 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat sa semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 
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Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetatean ...... (se va completa nationalitatea), nascut la data de ......, in 

localitatatea ....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform 

datelor inscrise in actul de identitate), posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat 

de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a operatorului economic, 

conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, 

etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. 

.............., avand codul unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr................ publicat în SEAP de DUPSPM S1 în calitate de 

autoritate contractanta pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ................................... 

cunoscând dispozițiile art. 326 Cod penal cu privire la falsul în declarați, declar pe proprie 

raspundere ca societatea noastra și, dupa caz, persoanele care fac parte din organul de 

administrare/ de conducere/ de supraveghere, nu se afla în situațiile prevazute la art. 164, alin. (1) 

și la art. 167, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

 

 

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

 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat sa semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 
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Formular nr. 3 – Declaraţie de consimţământ  privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

 

 

 

 

 

Conform dispozițiilor „REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Subsemnatul/Subsemnata ......... (numele și prenumele), domiciliat/ă în .....(adresa completa: oras, strada, numar 

postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), telefon …….., născut/ă la data 

de în localitatea_________, Carte de identitate Seria________ Nr._________, emis la data 

de________, de către________________, în calitate de reprezentant legal/persoana imputernicita 

al/a societății ________________, participant la procesul de achiziție a .....  (se va completa cu denumirea 

contractului conform anunțului publicitar)  îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor 

cu caracter personal de către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului. 

Informațiile cu caracter personal  vor fi folosite în cadrul procesului de achiziție.  

Datele nu vor fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea 

prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului în condițiile 

legii.  

Dacă datele cu caracter personal furnizate vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut, etc.) 

mă oblig să informez în scris Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, în 

termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data apariției modificării. 

 

 

 

 

Data .......... 

 

................ (numele complet), în calitate de ................, autorizat să semnez cu semnătură 

electronică extinsă declarația pentru și în numele ................  (denumirea operatorului economic) 
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Formular PT – Propunere tehnică  

 

 

Nr. 

Crt. 
Produs Descriere  

Producător/ Țara 

de proveniență 

Termen de 

garanție 

1 2 3 4 5 

1 Agrafe 33mm     

2 Agrafe 50mm    

3 Bandă corectoare    

4 Ascuțitoare    

5 
Scotch 19 mm x 30 

m 
   

6 
Scotch 48 mm x 60 

m  
   

7 Buretieră cu gel    

8 Capsator de birou    

9 Capse    

10 
Clips pentru hârtie 

19mm 
   

11 
Clips pentru hârtie 

25mm 
   

12 
Clips pentru hârtie 

32mm 
   

13 Clipboard dublu    

14 Creion grafit    

15 Creion mecanic    

16 Cutter    

17 Dosar plastic cu șină    

18 Etichete autoadezive     

19 Foarfecă de birou    

20 File protectie     

21 Radiera    

22 
Hârtie tip XEROX 

format A3 
   

23 
Hârtie tip XEROX 

format A3 
   

24 Marker permanent     

25 
Pix de unică 

folosință   
   

26 Pix cu mecanism    

27 PLIC C4     

28 
PLIC C4 cu burduf 

de 5 cm 
   

29 Rezerve roller Pilot    

30 Riglă din plastic    

31 Pix roller    

32 
Separatoare 

biblioraft  
   

33 
Separatoare plastic 

color 
   

34 Sfoară     

35 Post-it     

36 Post-it      

37 Stick notes index     

38 Marker evidenţiator    
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39 

Suport 

legitimație/card 

acces, orizontale cu 

snur 

   

40 Etichete autocolante    

41 
Carduri de 

proximitate RFID 
   

42 
Stick memorie 32 

GB 
   

 

Livrarea produselor se va efectua în termen de …… zile lucrătoare de la data finalizării achiziției 

directe prin SEAP. 

În cazul în care, la recepție sunt respinse produse, furnizorul se obligă, fără a modifica prețul, de a 

înlocui produsele refuzate, în maxim …. zile lucrătoare. 

 

 

 

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

 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat sa semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 
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Formular PF – Propunere financiară  

 

 

Subsemnatul, ..... (numele si prenumele), cetăţean ...... (se va completa nationalitatea), născut la data de ......, în 

localitatea ....., domiciliat in ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform 

datelor inscrise in actul de identitate), posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat 

de ..... la data de .....,  

reprezentant legal/împuternicit (se pastreaza varianta aplicabila) al .......... (denumirea completa a operatorului economic, 

conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social in .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, 

etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), înregistrat in Registrul Comertului sub nr. 

.............., având codul unic de inregistrare ..............,  

ținând seama de anunțul publicitar nr. ............... publicat în SEAP de DUPSPM S1, în calitate de 

autoritate contractantă, pentru realizarea achiziției directe având ca obiect ...................................  

ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare, să prestăm serviciile 

solicitate în anunțul publicitar indicat anterior și în caietul de sarcini aferent acestuia pentru 

livrarea produselor in valoare de  ....... lei fără TVA (valoarea în litere şi cifre), la aceasta valoare se 

adauga TVA de ...% TVA (cuantum in litere si cifre), respectiv .....  lei fărăTVA (valoarea in litere si cifre). 

 

Ne angajăm să menţinem această oferta valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) de zile, respectiv 

până la data de .......................(ziua/luna/anul) şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ dacă respectiva oferta nu 

satisface condițiile din anunțul publicitar nr. ...... și din caietul de sarcini aferent. 

   

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

 

................................ (semnatură), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 
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Formular CP – Centralizator de prețuri 

  

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Produs UM Cantitate 

Preț 

unitar 

fără TVA 

Valoare 

fără TVA 

1 2 4 5   

1 Agrafe 33mm  cut 50   

2 Agrafe 50mm cut 10   

3 Bandă corectoare buc 10   

4 Ascuțitoare buc 10   

5 Scotch 19 mm x 30 m buc 200   

6 Scotch 48 mm x 60 m  buc 60   

7 Buretieră cu gel buc 10   

8 Capsator de birou buc 20   

9 Capse cut 100   

10 Clips pentru hârtie 19mm cut 5   

11 Clips pentru hârtie 25mm cut 5   

12 Clips pentru hârtie 32mm cut 50   

13 Clipboard dublu buc 30   

14 Creion grafit buc 60   

15 Creion mecanic buc 12   

16 Cutter buc 15   

17 Dosar plastic cu șină buc 1.000   

18 Etichete autoadezive  cutie 1   

19 Foarfecă de birou buc 12   

20 File protectie  set 30   

21 Radiera buc 10   

22 
Hârtie tip XEROX format 

A4 
top 200 

  

23 
Hârtie tip XEROX format 

A3 
top 10 

  

24 Marker permanent  buc 36   

25 Pix de unică folosință   buc 150   

26 Pix cu mecanism buc 50   

27 PLIC C4  buc 100   

28 PLIC C4 cu burduf de 5 cm buc 500   

29 Rezerve roller Pilot set 10   

30 Riglă din plastic buc 10   

31 Pix roller buc 24   

32 Separatoare biblioraft  set 30   

33 Separatoare plastic color set 10   

34 Sfoară  buc 10   

35 Post-it  buc 60   

36 Post-it   buc 120   

37 Stick notes index  set 100   

38 Marker evidenţiator buc 40   

39 
Suport legitimație/card 

acces, orizontale cu snur 
buc 50 

  

40 Etichete autocolante set 1   

41 Carduri de proximitate buc 50   
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RFID 

42 Stick memorie 32 GB buc 12   

 

 

 

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

 

................................ (semnatura), în calitate de ................................, legal autorizat să semnez 

declarația pentru și în numele ................................   (denumirea/ numele operatorului) 

 

 


