
 

 

 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru 
promovarea adaptabilităţii” 
Nr.AP36/17.08.2010 din Registrul special de achizitii 

 

 

 

 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA DE 

“BIROTICA SI PAPETARIE” 

 

Cod CPV: 30192700-8 (papetarie), 30197642-8 (hartie pentru fotocopiatoare si xerografica) si 

30192000-1 (accesorii de birou) 

 

proiect POSDRU/78/3.2/A/50781  

“SANATATEA SI SECURITATEA ANGAJATILOR LA LOCUL DE MUNCA - PREMISA PENTRU 

DEZVOLTAREA INTREPRINDERII” 

 

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: PROCEDURA DE PROSPECTARE A PIETEI – STUDIU AL PIETEI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



Achizitor:  

SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 
Cu sediul în Satul Jilava, Comuna Jilava, Prel. Şoselei 
Giurgiului, nr. 33A , judeţul Ilfov, România, cod poştal: 
077120, înregistrată în Registrul Comertului sub 
nr.J/23/882/2003, cod unic de înregistrare RO12782806 
Tel: 021.493.05.00, fax: 021.493.05.02, email: 
office@analkoaluminium.ro 
Reprezentata legal prin Athanase Dakas, Director General 
Executiv 

Titlul proiectului POSDRU :  
“Sanatatea si securitatea angajatilor la locul de munca - 
premisa pentru dezvoltarea intreprinderii” 

Finantat prin 

Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară  
3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”, 
Domeniul major de intervenţie  3.2 „Formare si sprijin pentru 
intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” 

ID proiect POSDRU:  
50781 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului  

Beneficiar 

Procedura Procedura de prospectare a pietei – Studiu al pietei 

Cod CPV  
30192700-8, papetarie 
30192000-1, accesorii de birou 
30197642-8 (hartie pentru fotocopiatoare si xerografica) 

 
1. INFORMATII GENERALE  
1.1. Achizitor:  

Denumire: SC ANALKO ALUMINIUM INDUSTRY SRL 

Sediu social: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, cod poştal: 077120, Localitate: Satul Jilava, 
Comuna Jilava, tara: Romania 

Persoane de contact: Athanase Dakas 
                                   Catalina Gheorghe 

Telefon: 021 493.05.00 

E-mail: office@analkoaluminium.ro Fax: 021 493.05.02 

Adresă de internet: www.analkoaluminium.ro 

 
1.2.  a) Termen limită de depunere a ofertelor: 23 August  2010, ora 10.00  
 
b) Adresa unde se primesc ofertele: Prel. Şoselei Giurgiului, nr. 33A, jud. Ilfov, cod poştal: 077120, 
Localitate: Satul Jilava, Comuna Jilava, tara: Romania 
 
In situaţia în care operatorul economic interesat solicită clarificări privind documentaţia pentru 
ofertanţi, achizitorul are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice 
clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească de regulă 1 zi lucrătoare de la 
primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. Data limita de primire a solicitărilor 
de clarificări: 20.08.2010, ora 17.00, astfel incat achizitorul sa aiba timp sa raspunda si operatorul 
economic interesat sa aiba timp sa isi finalizeze oferta. 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată la punctul 1.1 nu va fi evaluată de achizitor, aceasta 
fiind păstrata la sediul achizitorului, nedeschisea. 

mailto:office@analkoaluminium.ro


 
Toate cererile de clarificari si toate raspunsurile la acestea vor fi comunicate tuturor operatorilor 
economici care au solicitat documentatia de achizitie, respectiv vor fi publicate pe site-ul  
www.analkoaluminium.ro . 
 
 
2. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI  
Cerintele impuse in prezenta documentatie sunt cerinte minime. 
In urmatorul tabel sunt enumerate atat produsele care urmeaza sa fie achizitionate, cat si descrierea 
lor si cantitatea necesara a fi achizitionata. Oferta de pret trebuie sa fie insotita de un catalog de 
produse. 
 

 
Nr. 
crt 

 
Denumire produs 

 
Cod CPV 

 
Caracteristici 
produs 

Pret total 
Nr bucati 
necesare 

1 Agrafe  30197220-4 agrafe 28 mm, 
cutie carton 
100 buc/cutie, 
agrafe 
nichelate si 
rezistente 

250 cutii 

2 Banda corectoare  30192910-3 dispozitiv de 
corectie cu 
banda uscata, 
care nu 
necesita timp 
de uscare si 
peste care se 
poate rescrie 
imediat 

50 bucati 
 

3 Biblioraft  30197210-1 dimensiune: 
A4, 80 mm, 
plastifiat, cu 
rama metalica 
si buzunar 
exterior pe 
cotor pentru 
eticheta; diferite 
culori 

150 bucati 

4 Caiet studentesc 
 

22830000-7 format A4, 80 
file, 70gr/mp 

150 bucati 

5 Capsator metalic  30197320-5 corp metalic, 
capacitate de 
capsare minim 
20 coli, diferite 
culori 

10 bucati 
 

6 Capse  30197110-0 capse 24/6, 
nichelate, cutie 
de carton 1000 
bucati/cutie 

50 cutii 

7 Creioane cu radiera HB 30192130-1 creion din lemn, 
prevazut cu 
radiera, diferite 

1000 bucati 



culori 

8 Suport plastic 30193900-7 suport de 
plastic pentru 
hartie, carti de 
vizita etc, 
transparent, 
dimensiuni 9/9 
cm 

50 bucati 
 

9 Cub hartie  30197000-6 dimensiune: 
9/9cm, 500 coli 
alber/set 

150 bucati 

10 Dosar de plastic cu sina 
de incopciat 

22852000-7 format A4, 
partea din fata  
transparenta, 
partea din 
spate colorata, 
cu aloja 
metalica de 25 
mm, cu 
perforatii pentru 
indosariere; 
diferite culori 

500 bucati 

11 Foarfeca mare 39241200-5 foarfeca cu 
maner de 
plastic, 
dimensiune: 
21,5 cm   

10 bucati 
 

12 Folie protectie 
documente 

30199600-6 format A4, cu o 
deschidere pe 
latura mica, cu 
perforatii pentru 
indosariere, 
mata 

200 bucati 

13 Radiera 30192100-2 radiera simpla, 
alba 

100 bucati 
 

14 Hartie copiator  30197642-8 format A4, 80 
gr/mp, 500 
coli/top  

160 topuri 

15 
 

Lipici 30192000-1 tub de 21 
grame, cu 
glicerina 

50 bucati 

16 
 

DVD 30234400-2 DVD-R, 4,7GB, 
4X 

500 bucati 

17 
 

Perforator metalic 30197330-8 perforator cu 
corp metalic, 
prevazut cu 
bara de reglaj 
si compartiment 
pentru 
strangerea 
hartiei, 
capacitate de 
perforare minim 
20-25 coli 

10 bucati 



18 Pix unica folosinta 30192121-5 corp din plastic, 
diferite culori, 
mina de 
culoare 
albastra, rosie, 
neagra 

1.000 bucati 
 

19  Plic  30199230-1 plic alb, 
siliconat, 90 
gr/mp, 
dimensiune 
229/324 mm 

200 bucati 
 

20 Post-it 75/75 22816300-6 dimensiune 
75/75 mm, 100 
file/bucata, 
diferite culori 

300 bucati 
 

21 Post-it 40/50  22816300-6 dimensiune 
40/50 mm, 300 
file/bucata, 
diferite culori 

500 bucati 
 

22 Registru intrare-iesire  22810000-1 format A4, 
coperti din 
carton rigid, 
100 file 

2 bucati 
 

23 Rigla de plastic 38323000-5 rigla de plastic, 
cu gradatii in 
cm, dimensiune 
30 cm 

50 bucati 
 

24 Banda adeziva  30192000-1 dimensiune 
19mm/33m, 
transparenta 

100 bucati 
 

25  Text marker fluorescent  30192123-9 corp din plastic, 
varf lat, capac 
de protectie, 
dimensiunea 
scrisului 1,5-
5mm, 4 
culori/set  

150 seturi 
 

26 Cerneala neagra pentru 
incarcare cartus 
imprimanta LEXMARK F 
4270 

30192112-9 cerneala 
neagra in 
cantitatea 
necesara 

6 reincarci 
 

27 Cerneala colorata pentru 
incarcare cartus 
imprimanta LEXMARK F 
4270 

30192112-9 cerneala 
colorata in 
cantitatea 
necesara 

6 reincarci 
 

28 Cerneala neagra pentru 
incarcare cartus 
imprimanta Brother MEC 
215C 

30192112-9 cerneala 
neagra in 
cantitatea 
necesara 

6 reincarci 
 

 
3. PERIOADA MINIMA DE VALABILITATE A OFERTEI: 45 de zile. 
 
4. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE: Pretul cel mai scăzut      
 



5. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII, INCLUSIV CONDITIILE DE ACTUALIZARE / 
MODIFICARE A PRETULUI PE TOATA DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI:  
Termenul maxim acceptat de Societate pentru livrarea produselor mentionate la punctul 2. este de 
30 zile de la semnarea contractului. Ofertele care vor contine termene de livrare mai mari vor fi 
respinse.  
Pretul nu poate fi modificat pe toata durata de valabilitate a contractului.  

Modul de livrare: Produsele vor fi livrate in ambalajul original, fara a fi deteriorate sau distruse.In 
caz de deteriorare sau distrugere din vina exclusiva a furnizorului, produsul va fi inlocuit in maximum 
1 zi cu unul similar. Produsele vor fi insotite de: documente edificatoare care sa ateste originea 
produselor si anul fabricatiei; documente care sa ateste garantia produselor si durata de viata; 
certificat de calitate al produsului, emis de catre producator; documente care sa ateste ca produsele 
sunt fabricate in conformitate cu normele de calitate ISO 9001 si cu normele de protejare a mediului 
inconjurator 14001. Absenta aceptor documente poate determina reluarea procedurii de achizitie. 

 
6. MODALITATI DE CONTESTARE A DECIZIEI ACHIZITORULUI SI DE SOLUTIONARE A 
CONTESTATIEI. 
Contestatiile privind decizia de atribuire pot fi depuse in termen de 24 de ore de la data transmiterii 
anuntului de atribuire catre participantii la procedura. Contestatiile pot fi depuse prin fax la nr 021 
493.05.02, prin  email la adresa office@analkoaluminium.ro sau prin curier cu confirmare de 
primire la sediul achizitorului. Contestatiile vor fi analizate si solutionate de catre achizitor intr-un 
termen de 24 de ore de la data depunerii lor. In situatia in care solutia contestatiei nu este acceptata 
de catre contestator atunci se pot depune contestatii la instanta judecatoreasca competenta – 
Tribunalul Bucuresti, Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, telefon 0214083600, e-mail, tribunalul-
bucuresti@just.ro 
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