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Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnloogica si Inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii 
economice si dezvoltarii afacerilor 
Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostinte 
Titlul proiectului: Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare 
la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC) 
ID/Cod SMIS 2014+: POC P_40_182/111954 
Nr. Contract: 1/AXA 1/1.2.3.G/21.05.2018 
Linia bugetară: Cheltuieli pentru activități de tip D (cercetare industrială și/sau dezvoltare 
experimentală  în colaborare cu câte o întreprindere) - contractului subsidiar nr. 1/08.02.2019 
 
F-PO1-LI, ed.3/rev.0                                                                                                                 

                                                                                                              
                                                                                                              APROBAT  

DIRECTOR GENERAL, 
dr. ing.  Doru Costin Darabont 

                                                                                                              Manager de proiect 
 

CAIET DE SARCINI 
privind achiziția de materiale, consumabilele și alte produse similare 

Cod CPV 30197210-1 Bibliorafturi, 30197643-5 Hartie pentru fotocopiatoare, 30125110-5 – Toner 
pentru imprimantele laser/faxuri, 30125120-8 – Toner pentru fotocopiatoare, 22852000-7 Dosare, 31214110-3 

Separatoare, 30234300-1 Compact-discuri (CD-uri), 30197220-4 Agrafe de birou 
 
 

Date despre autoritatea contractantă: 
Denumire : Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru protecția Muncii ”Alexandru Darabont” – 

INCDPM București, cu sediul în blv. Ghencea nr. 35A, sector 6, 061692, București. 
 
Obiectul contractului: Achiziția de materiale, consumabilele și alte produse similare în cadrul 

proiectului Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și 
prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC), ID/Cod SMIS 2014+: POC 
P_40_182/111954, Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 
Operational Competitivitate 2014-2020. 

 
Sursa de finanţare: Contract de finanțare nr. 1/AXA 1/1.2.3.G/21.05.2018, linia bugetară Cheltuieli 

pentru activități de tip D (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală  în colaborare cu câte o 
întreprindere) - contractului subsidiar nr. 1/08.02.2019. 

 
Procedura selectată: Achiziţia se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 
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aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin achiziţie directă. 

 
Operatorii economici interesati vor transmite oferta spre evaluare la sediul achizitorului - secretariat, 

prin fax la nr. 021.315.78.22 sau pe e-mail la adresa office@inpm.ro și o vor incarca in SICAP sub denumirea: 
OFERTA DE MATERIALE,CONSUMABILE CONFORM ANUNT NR. ...” până la data de 03.07.2019, orele 
13.00.  

 
 
Oferta depusă la autoritatea contractantă va cuprinde: 
 
1. Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016, în 

copie conform cu originalul - Anexa 1; 
2. Formularul de oferta tehnico - financiară, însoțită pliante, cataloage, fotografii etc., daca este cazul -  

Anexa 2. 
 
Ofertele care nu sunt depuse până la data și ora stabilite în prezentul anunț nu vor fi luate în 

considerare și vor fi respinse. 
 
Clarificări cu privire la prezentul anunţ pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris pe e-mail: 

office@inpm.ro. Perosoană de contact domnul Cristian Marcel Sterian, tel. 021.313.17.26. 
 
Achiziţia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic de servicii şi produse disponibil în 

SICAP. 
 
Criteriul de atribuire stabilit este „Preţul cel mai scăzut”. 
 
Valoarea estimată a achiziţiei: este de 3.000 lei, fără T.V.A.  
 
Valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de depunere a ofertei, avand caracter ferm si 

obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei.  
 
Prețul ofertei este ferm în lei. Prețul este fix şi nu poate fi modificat sau actualizat pe durata executării 

contractului. 
 
Evaluarea si acordarea contractului: doar ofertele depuse de ofertanţi calificaţi şi care îndeplinesc 

cerinţele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda ofertantului care îndeplineşte 
toate specificaţiile tehnice solicitate şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat, fără TVA. 

 
 

mailto:office@inpm.ro
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Cerinţe obligatorii: 
1. Ofertanţii pot depune o singură ofertă. 
2. Fiecare ofertă depusă este fermă şi se va constitui într-un document de răspuns la caietul de sarcini şi 

la documentele anexă la acesta, cu referinţe clare care să răspundă fiecărei prevederi / cerinţe/ detaliu din fiecare 
punct şi subpunct al prezentului caiet de sarcini şi a specificaţiilor tehnice, inclusiv indicarea valorilor şi 
detaliilor cuantificabile, acolo unde este cazul. 

3. Ofertele prezentate de depunători, din partea fiecărui participant, vor respecta datele din caietul 
de sarcini şi formularul de ofertă anexat prezentului caiet de sarcini. Specificaţiile obligatorii prezentate sunt 
minimale, iar parametrii îmbunătăţiţi sunt acceptaţi. 

4. Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, articol cu articol, al tuturor 
specificaţiilor conţinute în caietul de sarcini, prin care se va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile caietului de sarcini. Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să permită identificarea cu 
uşurinţă a corespondenţei cu cerinţele din caietul de sarcini. Acolo unde apar specificaţii tehnice care indică o 
anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o 
licenţă de fabricaţie se va citi „sau echivalent”. 

 
Locul de livrare: ofertantul declarat castigator va livra produsele gratuit la sediul achizitorului din blv. 

Ghencea nr. 35A, sector 6, Bucuresti, în baza comenzii autorității contractante. 
 
Cerinţe de recepţie: recepţia se finalizează prin încheierea unui proces verbal de recepţie, semnat de 

ambele părţi. 
 
Plata serviciilor prestate se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor comandate, pe baza 

facturii și a procesului verbal de recepţie.  
 
Plata se va face ulterior prestarii și recepției produselor, din fondurile proiectului, nu mai târziu de 30 

zile de la primirea facturii, în contul furnizorului. 
 
Factura emisa de contractant, va evidenţia produsele din oferta conform ofertei tehnico-financiară 

prezentată. 
 
Specificații tehnice obligatorii și minimale: 
 

Nr. 
crt. 

Produs Descriere UM Cantitate 

1 Biblioraft A4, marmorat, 8 cm, inel rotund 
pentru prindere, cu coltare 
Standard 

buc. 20 

2 Hartie A4 pentru 
fotocopiatoare 

A4, 80g/mp, 500 coli/top top 50 
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3 Set cartuse/tonere  original 

Konica Minolta Biz hub C227 
Setul cuprinde cartuse/tonere  
originale, noi: 
- TN221Y 
- TN221M 
- TN221C 
- TN221K 

set 1 

4 Cartuse/tonere compatibile 
HP LaserJet Pro MFP 
M426fdw 

Compatibil 100%, nou 
26A, CF 226A 
3100 pag. 

buc. 2 

5 Set cartuse/tonere  compatibil 
HP LaserJet Pro 200 Color 
MFP M276n 

Setul cuprinde cartuse/tonere  
compatibile 100%, noi: 
- CF 210X 
- CF 211C 
- CF 212Y 
- CF 213M 
 

set 1 

6 Dosar plastic A4, din polipropilena (PP), cu sina, 
cotor lat prevazut cu 2 perforatii 
pentru indosariere in biblioraft, 
eticheta interschimbabila pe cotor 
pentru detalii, capacitate de 
indosariere 150 coli 80 gr/mp 
 

buc. 50 

7 Doasar carton  Cu sina metalica in interior si 
mecanism de indosariere tip gheara 
pt biblioraft pe exterior, fata 
intreaga (1/1), 250 mg/mp 

buc. 50 

8 Separatoare carton pentru 
biblioraft 
 

Carton,  180g/mp, 105x240 mm, 
100 buc/set 

set 2 

9 CD-R bulk Blank, 700 MB, 52X, 50 buc/bulk 
 

bulk 2 

10 Agrafe birou 50 mm, 100 buc./cutie 
 

cutie 4 

11 Set cartuse/tonere  originale 
HP OfficeJet Pro 8710 Color  

Setul cuprinde cartuse/tonere  
originale, noi: 
- 953XL Y 
- 953XL M 
- 953XL C 

set 1 
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- 953XL Black 
12 Cartuse/tonere compatibile 

HP LaserJet 1320  
Compatibil 100%, nou 
Q5949X 
6000 pagini 

buc. 2 

13 Cartuse/tonere compatibile 
SAMSUNG Laser Smart 
Xpress SL-M2675F  

Compatibil 100%, nou 
MLT-D116L 
3000 pagini 
 

buc 2 

14 Cartuse/tonere compatibile 
HP LaseJet P1505 

Compatibil 100%, nou 
36A, CB436A 
 

buc 2 

 
 
NOTA:   
 
• Specificaţiile tehnice care pot indica o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru 
identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori 
economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiune de ‚,sau echivalent’’. 

• Toate produsele vor fi noi, neexeploatate pana la momentul darii in folosire si livrate in ambalaje originale, 
sigilate. 

• Caracteristicile  prezentate sunt obligatorii si minimale, ele putand fi ofertate la un nivel superior. 
 

Prezentul caiet de sarcini este anexă la contractul încheiat cu operatorul economic. 
 

Elaborat, 
Manager economic, 

Cristian Marcel Sterian 
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Anexa 1 

                           ___________________ 
 (denumirea/numele operator economic) 

 
DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT 

ART. 59 ȘI 60 DIN LEGEA 98/2016 
 

1. Subsemnatul __________________________, reprezentant împuternicit al 
______________________________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului__________________)  la achiziția directă de de materiale, consumabilele și alte produse similare, 
Cod CPV 30197210-1 Bibliorafturi, 30197643-5 Hartie pentru fotocopiatoare, 30125110-5 – Toner pentru imprimantele 
laser/faxuri, 30125120-8 – Toner pentru fotocopiatoare, 22852000-7 Dosare, 31214110-3 Separatoare, 30234300-1 
Compact-discuri (CD-uri), 30197220-4 Agrafe de birou, organizată de Institutul Național de cercetare-Dezvoltare pentru 
Protecția Muncii ”Alexandru Darabont” București, declar pe proprie răspundere următoarele: cunoscând prevederile art. 59 și 60 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea 
contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea achiziției directe, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de 
a fi exclusă din procedură deoarece NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la articolul 60 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, respectiv: 
- nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu am acţionari ori 
asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, sau care se află în relaţii comerciale cu 
persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante; 
- nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii 
contractante. 
Lista cu persoanele care deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea 
achiziției directe: 

- manager de proiect - Darabont Doru Costin 
- manager economic - Sterian Cristian Marcel 
- consilier juridic - Badea Aurelia 
- responsabil salarizare - Marinescu Sorin 
- responsabil IT – Beiu Constantin 
- secretară - Paveliu Diana 
2. Subsemnatul ___________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 

modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, 
în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică, având în vedere și prevederile 
art. 61 din Legea nr. 98/2016. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea 
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
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Anexa 2 
____________________ 
   (denumirea/numele operator economic) 

 
 

OFERTA TEHNICO-FINANCIARĂ 
 

Nr. 
crt. 

Produs Descriere UM Cantitate Pret unitar 
lei fara  
TVA 

Pret total  
lei fara TVA 

1 Biblioraft A4, marmorat, 8 cm, inel 
rotund pentru prindere, cu 
coltare Standard 

buc. 20   

2 Hartie A4 pentru 
fotocopiatoare 

A4, 80g/mp, 500 coli/top top 50   

3 Set cartuse/tonere  
original Konica Minolta 
Biz hub C227 

Setul cuprinde cartuse/tonere  
originale, noi: 
- TN221Y 
- TN221M 
- TN221C 
- TN221K 

set 1   

4 Cartuse/tonere 
compatibile HP LaserJet 
Pro MFP M426fdw 

Compatibil 100%, nou 
26A, CF 226A 
3100 pag. 

buc. 2   

5 Set cartuse/tonere  
compatibil HP LaserJet 
Pro 200 Color MFP 
M276n 

Setul cuprinde cartuse/tonere  
compatibile 100%, noi: 
- CF 210X 
- CF 211C 
- CF 212Y 
- CF 213M 
 

set 1   

6 Dosar plastic A4, din polipropilena (PP), 
cu sina, cotor lat prevazut cu 
2 perforatii pentru 
indosariere in biblioraft, 
eticheta interschimbabila pe 
cotor pentru detalii, 
capacitate de indosariere 150 
coli 80 gr/mp 
 

buc. 50   
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7 Doasar carton  Cu sina metalica in interior si 
mecanism de indosariere tip 
gheara pt biblioraft pe 
exterior, fata intreaga (1/1), 
250 mg/mp 

buc. 50   

8 Separatoare carton 
pentru biblioraft 
 

Carton,  180g/mp, 105x240 
mm, 100 buc/set 

set 2   

9 CD-R bulk Blank, 700 MB, 52X, 50 
buc/bulk 

bulk 2   

10 Agrafe birou 50 mm, 100 buc./cutie 
 

cutie 4   

11 Set cartuse/tonere  
originale HP OfficeJet 
Pro 8710 Color  

Setul cuprinde cartuse/tonere  
originale, noi: 
- 953XL Y 
- 953XL M 
- 953XL C 
- 953XL Black 

set 1   

12 Cartuse/tonere 
compatibile HP LaserJet 
1320  

Compatibil 100%, nou 
Q5949X 
6000 pagini 

buc. 2   

13 Cartuse/tonere 
compatibile SAMSUNG 
Laser Smart Xpress SL-
M2675F  

Compatibil 100%, nou 
MLT-D116L 
3000 pagini 
 

buc 2   

14 Cartuse/tonere 
compatibile HP LaseJet 
P1505 

Compatibil 100%, nou 
36A, CB436A 
 

buc 2   

TOTAL FĂRĂ TVA 
  

 

TOTAL CU TVA 
 

 

 
Ofertant, 

(semnătura autorizată) 
 
 
 


