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Specificatii tehnice
privind achizitia de „produse de papetarie” pentru proiectul
„ProFeminAntrep – Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat”POSDRU/97/6.3/S/64240
Cod CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Specificatiile tehnice sunt intocmite in concordanta cu necesitatile obiective ale
beneficiarului, constituind conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru achizitionarea de produse
de papetarie. Conditiile impuse considerandu-se ca fiind minimale si obligatorii.
I. Obiectul contractului
Obiectul contractului il constitue achizitionarea de produse de papetarie. Beneficiarul
doreste achizitionarea de produse de papetarie pentru proiectul „ProFeminAntrep –
Promovarea egalităţii de şanse în antreprenoriat”- POSDRU/97/6.3/S/64240, in vederea
desfasurarii in bune conditii a activitatilor necesare.
II. Specificatii tehnice
Se doreste achizitonarea de produse de papetarie, conform tabelului nr. 1:
Tabelul numărul 1
Nr.
crt.

Denumire produs

1.

Biblioraft cartonat 8 cm

2.

Capse 23/13 (1000 buc/cutie)

3.

Capse 24/8(1000 buc/cutie)

4.

Dosar plastic cu sina

Specificatii tehnice
Biblioraft din carton, cu buzunar pentru
eticheta si eticheta, colturi metalice
Capse zincate pentru capsatoare de
birou, capacitate capsare 50-100 coli
Capse zincate pentru capsatoare de
birou;
Dosar plastic, prevazut cu alonja in
interior pentru indosarierea
documentelor, perforatii exterioare
pentru posibilitate de arhivare in
bibliorafturi;

1

UM

Nr.
Buc.

buc

250

cutie

8

cutie

25

buc

5000

5.

Folii plastic (100 buc/set)

6.

Hartie copiator A3 (500 buc/top)

7.

Hartie copiator A4 (500 buc/top)

8.

Separator carton orizontal 10*24

Folie de indosariere de tip A4, cu
deschidere sus, standard;
Hartie copiator A3, 80gr/mp, (500
buc/top)
Hartie copiator A4, 70-80 gr/mp, (500
buc/top)
Separator carton orizontal 10*24

set

50

top

15

top

600

set

25

III. Cerinte privind calitatea
Produsele vor fi in conformitate cu standardele si normele in vigoare.
IV. Livrarea produselor
La livrare, produsele vor fi insotite de factura fiscala, aviz de insotire a marfii.
Receptia si transportul produselor se va face la sediul proiectului din Str. Italiana, nr 28,
sector 2, Bucuresti.
Recepţia produselor se va face în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemată într-un
proces verbal de recepţie semnat de ambele părţi şi va însoţi obligatoriu documentele de
plată.
In cazul in care, produsele nu corespunde cu specificatiile tehnice in momentul
livrarii, furnizorul are obligatia de a inlocui produsele de papetarie cu unele corespunzatoare, fara
alte costuri suplimentare.
VI. Termen de livrare - Maxim 15 zile de la semnarea contractului.
VII. Modalitati de plata - 15 zile de la livrare.
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