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           R O M Â N I A                                                                                            

                                                                                                                                
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
Nr. 4886/09.05.2019 
                  APROB: 
                                P R E F E C T, 
         FLORINEL DUMITRESCU  
   
 
       

ANUNȚ  - Solicitare oferte 
 

 1. Autoritatea contractantă: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str. Dunării, nr. 178, cod de identificare fiscală 4469108, tel. 0247/311150, interior 
29034, tel/fax 0247/317436. 
 2. Modalitatea de achiziție: Achiziție directă, în conformitate cu prevederile art. 7, 
alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 
 3. Obiectul achiziției publice: furnizarea de furnituri de birou și tonere 

4. Cod CPV: 30197000-6 Articole mărunte de birou 
           30125100-2 Cartușe toner 
5. Descrierea achiziției: Se solicită furnizarea de furnituri de birou și tonere, conform 

specificațiilor tehnice cuprinse în Anexele nr. 1 și 2 (se vor prezenta oferte separate pe cod 
CPV). Nu este obligatorie depunerea de oferte pentru ambele solicitări. 
 6. Condiții contract: 

Livrarea se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii 
comenzii ferme către furnizor, la sediul Instituției Prefectului Județul Teleorman din municipiul 
Alexandria, str. Dunării, nr. 178. 

Plata produselor se va efectua după recepția produselor, în baza facturii primite și 
acceptate de autoritatea contractantă, cu O.P. în contul de trezorerie al furnizorului. Nu se 
admite efectuarea de plăți în avans. 

Achizitorul nu va recepționa produsele furnizate dacă acestea nu îndeplinesc cerințele 
din specificațiile tehnice sau nu sunt livrate în cantitatea/cantitățile precizate. 
 7. Criterii de adjudecare: ”prețul cel mai scăzut”/total produse solicitate pe 
cod CPV, în condițiile respectării cerințelor solicitate. Prețul total va cuprinde și eventualele 
cheltuieli aferente transportului produselor la sediul achizitorului. 
 De asemenea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita un model din 
produsele menționate pentru a analiza caliatatea acestora (ex. tușieră, tuș). 
  8. Modul de elaborare a ofertei: pentru fiecare cod CPV  

- propunerea tehnică va prezenta produsele ofertate și se va elabora astfel încât să 
răspundă punctual cerințelor solicitate în prezenta cerere de ofertă; 

- propunerea financiară se va elabora în conformitate cu Formularele 1 și 2 și va conține 
prețul total ofertat, în lei fără TVA, pentru toate produsele solicitate, cu detalierea prețului 
unitar pentru fiecare produs solicitat și ofertat; 

Depunerea ofertei echivalează cu declarația pe propria răspundere a ofertantului că va 
furniza toate produsele având caracteristicile tehnice și în condițiile menționate. 

9. Condiții de participare:  
- oferta va cuprinde termenul de livrare a produselor la sediul achizitorului și 

termenul de garanție al produselor; 
- după evaluarea ofertelor, autoritatea contractantă anunță operatorul economic cu 

oferta financiară cu prețul cel mai scăzut și care respectă cerințele solicitate, să înregistreze 
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oferta în Catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Cumpărarea directă atribuită în 
SEAP reprezintă comanda fermă. Dacă operatorul economic refuză să înregistreze oferta în 
Catalogul electronic, autoritatea contractantă îl declară necâștigător și inițiază cumpărarea cu 
ofertantul următor. 

10. Termenul limită de primire a ofertei: oferta semnată și ștampilată de reprezentantul 
legal sau împuternicit în acest sens, se va transmite până la data de 13.05.2019, ora 14,00, 
la adresa: Instituția Prefectului – Județul Teleorman, strada Dunării, nr. 178, municipiul 
Alexandria, județul Teleorman, cod poștal 140047 sau pe e-mail: 
prefectura_teleorman@yahoo.com. 

11. Informații suplimentare: Alte informații referitoare la achiziție se pot obține de la 
Instituția Prefectului – Județul Teleorman, Compartiment Achiziții Publice, e-mail: 
prefectura_teleorman@yahoo.com.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Şef serviciu,  
Anghelina Dică                                                                            
                                                                                                                            

    

                                    Întocmit, 1 ex. 

                                                                                                                                 Turcu Victoria 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
 

Alexandria, str. Dunării nr. 178, jud. Teleorman, Telefon: 0247311150, 0247311250   Fax: 0247312973 
E-mail: office@prefectura-teleorman.ro, website: tr.prefectura.mai.gov.ro  

 
Anexa nr. 1 

 
”Pachet furnituri de birou pentru Instituția Prefectului – Județul Teleorman” 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Produse/Necesar 
Descriere 

Cant. Preț unitar 
(RON,fără 
TVA) 

Preț total 
(RON,fără 
TVA) 

1 Tușieră metalică netușată 85x125mm     1331   

2 Tuș culoare albastră 30ml                     845   

3 Pix  unica folosinta 0,7mm, cu scriere albastră                                            3340   

4 Hartie de scris A4 60 grame/mp, 500 coli/top                                                    20 top-uri   

5 Lipici lichid transparent 50ml                                                                         364   

6 Dosar carton cu șină                       1670   

7 Plastilină pentru sigiliu 200gr (10/cutie)                                                     167 cutii   

8 Ghem sfoară bumbac 100gr/ghem                                                              360   

9 Sac rafie                                             881   

10 Cutter mare 18 mm latime și 100mm lungime                                                334   

11 Perforator metalic, capacitate perforare minim 30 coli  149   

12 Plic B4 (250x353 mm) kraft, siliconic cu burduf 5 

cm, 120 gr/mp 

3000   

13 Buretieră plastic                                                                                          364   

14 Lanternă cu baterii R20                                                                               210   

15 Lacăt metalic 50cm                                                                                    480   

16 Pungi maieu 10-12 kg                                                                                668   

17 Foi de protectie transparente, A4, plastic, 

100buc/set , 38microni 

10    

18 Pix plastic cu mecanism, clip metalic  100   

19 Pix cu gel, cu grip, 0,7mm, gel negru 20   

20 Bandă adezivă transparentă 48mm*66mm                                            12   

21 Bandă adezivă transparentă 12mm*10mm                                            12   

22 Fluid corector cu pensula, 20ml 20   

23 Text marker (evidențiator) 1-5mm, culori  galben, 

verde, roz, portocaliu etc.                   

50   

24 Dosare PVC cu șină A4, copertă față transparentă, 

copertă spate color mat 

400   

25 Dosare carton de încopciat, 1/1 700   

26 Notes adeziv 76mm*76mm                                         50   

27 Perforator cu mecanism metalic și carcasă din 

plastic rigid, minim 40pg                                     

30   

28 Capsator din metal, 26/6, minim 30 de coli                                   15   

29 Marker permanent vârf rotund, scriere 1-3mm, 

culoare negru                                     

50   

30 Index autoadeziv plastic 45x12.7mm, 5 culori/set 
(20 file pe culoare), forme diverse                  

40   

31 Biblioraft  din carton plastifiat cu sina metalica, 

A4, 7,5cm, diverse culori.                                         

50   

32 Registru cartonat 200 file, matematică                                       5   

33 Caiet A4 80 file matematică 10   

34 Capse 26/6 30   

35 Hartie copiator A4, 80gr/mp, 500coli/top 400   

36 Plic C5 (162*229mm) siliconic, alb, 80gr/mp 5000   

37 Plic C4 (229*324 mm), alb, siliconic 1500   

38 Folie laminat A4 80 microni,100 coli/top 1   

39 Buretiera cu gel 4   

40 Agrafe 28mm 100   

41 Copertă carton lucios/mat, A4 alb, 250/top, 160 

g/mp 

3   

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/
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42 Copertă carton imitație piele, A4, culoare albastru, 

250g/mp, 100buc/top 

1   

43 Foarfecă 21.5 cm, lama din otel, cu maner 
ergonomic 

10   

44 Cub hartie alb 500 file 85x85mm 10   

45 Indigo albastru A4 100 coli/top 1   

46 Baterii R20 2/set 29   

47 Baterii LR6 2/set 25   

 TOTAL    
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Anexa nr. 2 

 
”Pachet tonere pentru Instituția Prefectului – Județul Teleorman” 

 
 

Nr. 
crt. 

Produse/ 
Descriere 

Cantitate Preț unitar 
(RON, fără 
TVA) 

Preț total 
(RON, fără 
TVA) 

1 Toner TN 3380 original (pt. Brother 8510/8520) 3   

2 Toner MLTD 1052L original (pt. Samsung SCX 
4623F)                        

2   

3 Toner CRG 728 original (pt. Canon i-SENSYS FAX-
L150)                               

2   

4 Toner 3480 original (pt. Brother 5750) 14   

5 Toner 842009 original (pt. Ricoh MP 2501SP) 8   

6 Toner Q2612 original (pt. HP LJ 1018/1020)                                            6   

7 Toner 006R01179 original (pt. Xerox Copy Center 
C118) 

2   

8 Toner TN 321BK original (pt. Brother MFC – 

L8650CDW) 

2   

9 Toner TN 321C, M,Y original (pt. Brother MFC – 
L8650CDW) 

3   

 TOTAL    
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Formularul 1 
 

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

 
FORMULAR DE OFERTĂ  

     
 
 

Examinând specificațiile prezentate în anunțul publicitar nr............. subsemnatul/ 
subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................... 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
prezentate în anunț să furnizăm furnituri de birou pentru Instituția Prefectului-Județul 
Teleorman, 30197000-6 Articole mărunte de birou, în valoare totală de ....................... lei,  
(suma în litere şi în cifre), plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform 
legii. Preturile unitare se regasesc in anexa la formularul de oferta 
1.   Ne angajăm să menţinem 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 noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
2  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm 
furnizarea transportul și montajul acestor produse. 
3. În situatia în care vom fi declarati castigatori: 

 Contul de  trezorerie al societatii noastre in care se vor plati produsele furnizate, 
montate, facturate si recepţionate este urmatorul: Cont nr................................., 
deschis la Trezoreria................................................................ 

 Precizăm că aplicăm/nu aplicam plata defalcata de TVA. Cont plata TVA (dupa caz): 
Cont nr................................., deschis la  

 Trezoreria................................................................. 
 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            
................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 
Capacitate de semnătură               
.................................................... 
Data                            
...................................................... 
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Formularul 2 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
FORMULAR DE OFERTĂ  

     
 
 

Examinând specificațiile prezentate în anunțul publicitar nr............. subsemnatul/ 
subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..................................................... 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
prezentate în anunț să furnizăm cartuse toner pentru Instituția Prefectului-Județul Teleorman, 
30125100-2 Cartușe toner, în valoare totală de ....................... lei,  (suma în litere şi în cifre), 
plătibil în RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii. Preturile unitare se 
regasesc in anexa la formularul de oferta 
1.   Ne angajăm să menţinem 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 noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei 
de valabilitate. 
2  Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să asigurăm 
furnizarea transportul și montajul acestor produse. 
3. În situatia în care vom fi declarati castigatori: 

 Contul de  trezorerie al societatii noastre in care se vor plati produsele furnizate, 
montate, facturate si recepţionate este urmatorul: Cont nr................................., 
deschis la Trezoreria................................................................ 

 Precizăm că aplicăm/nu aplicam plata defalcata de TVA. Cont plata TVA (dupa caz): 
Cont nr................................., deschis la  

 Trezoreria................................................................. 
 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului            
................................................... 
Numele  şi prenumele semnatarului              
.................................................... 
Capacitate de semnătură               
.................................................... 
Data                            
...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 


