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Nr. înreg. 73505/UMP/30.09.2020 
 

 
Solicitare de oferte de preț (Documentație de Atribuire) 

pentru furnizarea de articole de birotică – papetărie și tonere necesare 
desfășurării activității zilnice a personalului Unității de Management a 

Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”  
 
 

Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială (Banca) asistența financiară 
rambursabilă, pentru finanţarea proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi- 
Finanțare Adițională” (Proiectul) şi intenţionează să utilizeze o parte din aceste fonduri 
pentru achiziţia de atricole de birotică – papetărie și tonere. 

Oferta dvs. poate fi depusă pentru un singur lot sau pentru ambele loturi și trebuie să 
cuprindă toate articolele din lotul respectiv şi întreaga cantitate specificată pentru 
fiecare articol din lotul respectiv.  
Oferta dvs., în fomat electronic (pdf. scanat după documentele semnate în original), va 
fi transmisă prin e-mail la adresele specificate la punctul IV din prezenta Solicitare și 
va cuprinde:  

i. Copie scanată după Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului (CUI) cu mențiunea ”conform cu originalul”. 

ii. Copie scanată după Documentele de calificare completate și semnate conform 
formularelor incluse mai jos in sectiunea „Formulare”. 

iii.  Copie scanată după Propunerea financiară completată și semnată conform 
formularelor incluse mai jos in sectiunea „Formulare”. 

iv.  Copie scanată după Propunerea tehnică completată și semnată conform 
formularelor incluse mai jos in sectiunea „Formulare”. 

v.  Copie scanată după Scrisoarea de înaintare a ofertei completată și semnată 
conform formularelor incluse mai jos in sectiunea „Formulare”. 

 

Valoarea totală estimată este: 

o Lot 1 – 9,746.21 lei fără TVA; 

o Lot 2 – 10,100.00  lei fără TVA. 
 

I. Descrierea produselor 

LOT 1 – Articole birotică – papetărie 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

UNITATE CANTITATE 

1 Hartie alba copiator A3, Gramaj (gr/mp): 80 cutie a 5 topuri 1 

http://www.inpcp.ro/
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

UNITATE CANTITATE 

(500 coli/top) 

2 
Hartie alba copiator A4, Gramaj (gr/mp): 80 cutie a 5 topuri 

(500 coli/top) 
20 

3 Hartie foto glossy, A4 (210x297), 260g/mp top a 20 de coli 2 

4 
Plic pentru corespondenta A4 cu burduf 3 
cm, siliconic, fara fereastra, cu deschidere pe 
latura mica, Gramaj:130 g/mp 

cutie a 250 buc 1 

5 Plic hartie pentru CD/DVD cu fereastra cutie a 1000 buc 1 

6 
Plic C4 alb siliconic cu burduf 3 cm, 250 
buc./cutie 

cutie a 250 buc 1 

7 
Biblioraft plastifiat Clasic /Din carton rigid 
plastifiat, Latime cotor:75 mm, Culori: diverse 

buc 200 

8 
Biblioraft plastifiat Clasic /Din carton rigid 
plastifiat, Latime cotor:50 mm, Culori: diverse 

buc 200 

9 
Dispenser cu banda corectoare; L x l = 6 m x 
4,2 mm/; Banda de corectie este uscata si se 
poate rescrie imediat  

buc 10 

10 
Separatoare carton color 10x24 cm; 160 
gr/mp 

set de 100 buc 10 

11 
Index autoadeziv plastic 45x12 mm, 5 x 25 
buc/set culori neon 

24 set/cutie 2 

12 
Alonje de mare capacitate, pentru arhivare. 
Capacitate de prindere: aprox 700 foi de 
aprox 70-80 g/mp 50 buc/set 

set 2 

13 
Permanent marker CD/Varf: 1 mm, Culoare: 
negru, albastru 

buc 20 

14 Tus stampila, culoarea neagra, 28-30 ml buc 2 

15 
Servetele umede curatare monitor, laptop, 
scanner; actiune antistatica; fara alcool; 
capacitate: 100 bucati 

tub a 100 buc 5 

16 Banda adeziva 18mm x 33m/ transparenta buc 5 

17 
Banda adeziva maro 75mm x 66m; banda 
standard pentru ambalare si sigilare, grosime 
43 microni 

buc 5 

18 Sfoara/bumbac; gramaj 100 g buc 3 

19 
Evidentiator text, potrivit pentru toate tipurile 
de hartie, mina va permite trasarea de linii cu 
grosime de 5-6 mm); diverse culori 

buc 10 

20 
Buretiera Gel- Umezitor cu gel, 20ml, nu este 
toxic, uleios 

buc 7 

21 Dosar plastic cu sina si gauri, 50 buc/set set 10 

22 Markere whiteboard (set de 4 culori) set 3 

23 Markere flipchart  (set de 4 culori) set 2 

24 Capse 24/6, 1000 capse/cutie cutie 20 

25 
Pad pentru mouse cu suport pentru 
incheietura mainii, confortabil, umplut cu gel 
siliconic; Dimensiuni mari: 260 x 220 x 3 mm, 

buc 18 

http://www.inpcp.ro/
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

UNITATE CANTITATE 

acoperire de panza, baza antiderapanta 
cauciucata 

26 Coperta carton lucios 250g/mp, A4, 100/top top 2 

27 
Coperta plastic PVC, 200 microni, A4, 
100buc/top transparent cristal 

top 2 

28 
Folie protecţie transparente, 35 microni, 
perforaţii standard pentru indosariere, format 
A4, deschidere in partea de sus 

set de 100 buc 5 

29 Inele din plastic pentru indosariere, 6 mm 50 buc 50 

30 Inele din plastic pentru indosariere, 19 mm 50 buc 50 

31 

Perforator metalic, Distanta intre cele 2 gauri: 
80 mm, Diametrul perforatiei: 5,5 mm, 
Prevazut cu sistem de blocare a clapei, 
distantier si rezervor pentru confetti, 
Capacitate de perforare: minim 50 coli 

buc 2 

32 Cutter plastic, 18 mm buc  5 

33 
Foi de parcurs/ Tipizat nepersonalizat, format 
A4, tipar fata verso, hartie offset, 100 file / 
carnet 

carnete a 100 file 10 

34 
Ordin deplasare, A5, tipar fata/verso, 100 
file/carnet 

buc 10 

35 
Carnet dispozitii de plata/încasare, dispozitie 
de plata(incasare) casierie A6, tipizat contabil 
format A6, 100 file f/v 

buc 10 

 

LOT 2 - Tonere 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE PRODUS/ARTICOL UNITATE CANTITATE 

1 
Toner black OEM- pt MULTIFUNCTIONAL 
KONICA MINOLTA BIZHUB C258,TN-324K , 
28.000 pag 

buc 10 

2 
Toner cyan OEM- pt MULTIFUNCTIONAL KONICA 
MINOLTA BIZHUB C258, TN-324C, 26.000 pag 

buc 5 

3 
Toner magenta OEM- pt MULTIFUNCTIONAL 
KONICA MINOLTA BIZHUB C258,TN-324M,  
26.000 pag 

buc 5 

4 
Toner yellow OEM- pt MULTIFUNCTIONAL 
KONICA MINOLTA BIZHUB C258, TN-324Y, 
26.000 pag 

buc 5 

5 
Toner OEM Cartridge Black Develop Ineo TN323 
ineo 227, 23.000 pag 

buc 10 

 

II. Termeni și condiții: 

http://www.inpcp.ro/
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1. Locul de livrare a produselor: la sediul Cumparătorului (Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor (MMAP) - Unitatea de Management al Proiectului 
”Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”), la adresa: București, Calea 
Plevnei nr. 46 – 48, sector 1, corp E, etaj 1, camera 15. 

Livrarea se va efectua în maxim 21 zile lucrătoare de la primirea Notei de 
Comandă din partea Cumpărătorului. 

2. Propunerea tehnică va include caracteristicile bunurilor oferite și 
corespondența acestora cu cerințele din specificațiile tehnice solicitate.  

3. Prețurile unitare vor fi exprimate în RON, fără TVA și vor include costurile cu 
livrarea produselor la adresa menționată la pct. 1 de mai sus. TVA va fi exprimat 
separat. 

4. Oferta dvs. va fi depusă pe loturi și trebuie sa rămână valabilă 45 de zile de la 
data limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă ofertă alternativă. 

 

III. Plata se va efectua pe baza  procesului verbal de recepție cantitativă și 
calitativă a bunurilor livrate, în maxim 30 de zile de la emiterea facturii care se 
va face doar ulterior semnării procesului verbal, în contul de Trezorerie al 
Furnizorului specificat pe factura. Produsele vor fi recepționate calitativ și 
cantitativ la sediul Cumpărătorului menționat la punctul 1 din cadrul II. Termeni 
și Condiții, de mai sus. 

IV. Termenul limită pentru depunerea ofertelor:  

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dvs. în format pdf. scanat al tuturor 
documentelor originale menționate în cadrul punctelor i, ii, iii, iv și v. de mai sus, la 
adresele de e-mail: mihaela.ilina@mmediu.ro; raluca.mateescu@mmediu.ro; 
catalina.criveanu@mmediu.ro, până la data de 12 octombrie 2020. 

Persoană de contact: Mihaela ILINA, e-mail: mihaela.ilina@mmediu.ro, tel: 

0744.511.104.  

V. Evaluarea financiară a ofertelor se va realiza pe fiecare lot în parte și se vor 
compara preţul total fără TVA per lot pentru toate articolele solicitate și pentru 
întreaga cantitate solicitată în cadrul fiecărui articol. 

VI. Acordarea contractului/contractelor: Pentru fiecare Lot, Va fi declarată 
câştigătoare firma/firmele a cărei/căror ofertă(e) este/sunt substanțial 
conformă(e) cu specificațiile minime solicitate la punctul I de mai sus, cu 
termenii și condițiile de la punctul II și care oferă cel mai scăzut preţ total fără 
TVA pe lot pentru toate articolele solicitate și pentru întreaga cantitate 
solicitată în cadrul ficărui articol. 

http://www.inpcp.ro/
mailto:mihaela.ilina@mmediu.ro
mailto:raluca.mateescu@mmediu.ro
mailto:catalina.criveanu@mmediu.ro
mailto:mihaela.ilina@mmediu.ro
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FORMULARE 

Scrisoare de înaintare a 
ofertei 

Formular 1 Scrisoare de înaintare a ofertei 

Documente de calificare 

Formular 2 Împuternicire 

Formular 3 Declarație privind eligibilitatea (art. 164 
din Legea 98/2016) 

Formular 4 Declarație privind evitarea conflictului de 
interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

Formular 5 Declarație privind neîncadrarea în 
situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din 
Legea 98/2016 

Propunere financiară 

Formular 6 Formular de ofertă financiară, care va fi 
însoțit de Formularele 6A și/sau 6B, după 
caz 

Formular 6A CENTRALIZATOR PREȚURI LOT 1 – 
ARTICOLE BIROTICĂ - PAPETĂRIE 

Formular 6B CENTRALIZATOR PREȚURI LOT 2 – TONERE 

Propunere tehnică 

Formular 7A Propunere tehnică – LOT 1 - ARTICOLE 
BIROTICĂ - PAPETĂRIE 

Formular 7B Propunere tehnică – LOT 2 – TONERE 

 

 

http://www.inpcp.ro/
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FORMULAR 1  

Inregistrat la sediul autorității contractante (..................., România) 
Nr. .......... / …………………. 

 
 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI 

Către: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR – UNITATEA DE 
MANAGEMET AL PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU 
NUTRIENȚI” 

Adresa       Calea Plevnei nr. 46 – 48, corp E, etaj 1, cam.11, sector 1, București, cod 
poștal 010233, Bucureşti  

Tel:               

Fax:    

Ca urmare a invitației de participare nr. …………… publicată pe site-urile 
http://www.mmediu.ro/ categoria "Achizitii publice" si pe site-ul Proiectului INCPCP 
http://inpcp.ro privind achiziția de birotică – papetărie și tonere, precum și în SICAP, 

subsemnatul …………………………….., reprezentant împuternicit al operatorului 
economic/asocierii formate din următorii operatori economici, transmitem alăturat 
următoarele documente care însoțesc oferta pentru achiziția de birotică – papetărie și 
tonere, lotul _______: 

1. documente calificare (precizate în secţiunea formulare) 

2. propunerea tehnică; 

3. propunerea financiară. 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele 
dumneavoastră. 

Cu stimă, 

[Nume ofertant],        Data completării  

(numele, semnatura autorizata si stampila)    [ZZ.LL.AAAA] 

http://www.inpcp.ro/
http://www.mmediu.ro/
http://inpcp.ro/
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FORMULAR 2 

IMPUTERNICIRE 

Subscrisa………………………………………………………………………………………….…, cu sediul în 
…………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, 
reprezentată legal prin ……………………………………………, în calitate de 
……………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ……………………………………, 
domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria 
……, nr. ………………, CNP …………………, eliberat de …………………………, la data de …………, 
având funcţia de …………………………………, să ne reprezinte în cadrul procedurii de 
achiziție de  birotică – papetărie și tonere organizată de MINISTERUL MEDIULUI, APELOR 
ȘI PĂDURILOR – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL 
POLUĂRII CU NUTRIENȚI”, în calitate de autoritate contractantă, în scopul atribuirii 
contractului având ca obiect furnizarea de birotică – papetărie și tonere la sediul MMAP 
– UMP din Calea Plevnei nr. 46 – 48, corp E, etaj 1, camera 11, sector 1, București, cod 
poștal 010233, Bucureşti. 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu 
participarea la prezenta procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în 
timpul desfăşurării procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea 
subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei 
împuternicite (buletin de identitate/carte de identitate/paşaport).  

Data mandatului: Denumirea 

 SC __________________________ 

 Reprezentată legal prin 

  

 (nume, prenume, funcția) 

 

http://www.inpcp.ro/
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FORMULARUL 3 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

(art. 164 din Legea 98/2016) 

 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________,  

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin 
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre 
infracţiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, respectiv: 

a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de 
corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în 
care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 
181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul 
operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau 
finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu 

http://www.inpcp.ro/
act:126692%2041995922
act:126881%200
act:126881%200
act:126692%200
act:126692%2041995383
act:126692%2041995418
act:126881%200
act:26584%2065401735
act:26584%2023439113
act:26584%200
act:26584%2065402587
act:26584%2065402587
act:26584%2065402602
act:56971%2063695715
act:56971%2063695762
act:56971%2063697829
act:56971%2063697832
act:56971%200
act:56971%200
act:329918%2064061055
act:56971%2063697824
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modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea 
nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 
economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare 
ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi 
a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii 
asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 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. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________________. 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

 

 Data completării ......................      

http://www.inpcp.ro/
act:126692%2041994745
act:126692%2096797768
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FORMULARUL 4 

     OPERATOR ECONOMIC  

     ____________________ 

     (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 

1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de 

…………………….(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), 

la…………………………, în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea 

falsului în declaraţii, următoarele: 

a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din 

capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților 

propuși și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de 

conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori 

subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a 

ofertelor; 

b) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţii propuşi nu sunt soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de 
conducere sau de supervizare a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – 
Unitatea de Managament al Proiectului; 

c) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă 
situaţie de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritătii 
contractante pe parcursul procesului de evaluare;  

d) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în 
cadrul consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau 
nu avem acţionari ori asociaţi semnificativi, 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 Ministerului Apelor și Pădurilor – Unitatea 
de Managament al Proiectului, implicate în procedura de atribuire;  

e) eu sau terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care 

http://www.inpcp.ro/
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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 Ministerului Apelor și 
Pădurilor – Unitatea de Managament al Proiectului și care sunt implicate în 
procedura de atribuire.  

2. Subsemnatul/a………………………….…. 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. 

3. De asemenea, 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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, 

orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Directiei 

Naționale de Probațiune cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu 

activitatea noastră. 

   

Data completării ...................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

http://www.inpcp.ro/
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FORMULARUL 5 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 

din Legea 98/2016 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează 
numele operatorului economic persoana juridică], în calitate de ofertant la procedura 
de ................................................................................................ 
pentru achiziția de ....................................................LOT ............, cod CPV 
..................................., la data de ............................., organizată de 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Unitatea de Managament al Proiectului, declar 
pe proprie răspundere că: 

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de 
art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.  
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din 
Legea 98/2016, respectiv:  

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară 
sau în încetarea activității;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu 
procedura în cauză;  

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau 
în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții 
sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste 
încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-

http://www.inpcp.ro/
act:1114166%2096798275
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interese sau alte sancțiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la 
solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de 
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecție;  

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității 
contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi 
avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din 
neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra 
deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de 
atribuire.    

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

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

 

Operator economic, 

………………………. 

(semnătura autorizată ) 

 

 

http://www.inpcp.ro/
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FORMULAR 6 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către: Către: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR – UNITATEA DE MANAGEMET AL 
PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI” 

Adresa        Calea Plevnei nr. 46 – 48, corp E, etaj 1, camera 11, sector 1, București, cod poștal 
010233,                 Bucureşti, Tel:     , Fax: 

 

Doamnelor/Domnilor, 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului 
__________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile si cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm 
articolele de birotică – papetărie la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – 
Unitatea de Management al Proiectului din București, Calea Plevnei 46 – 48, corp E, 
etaj 1, camera 15, sector 1, cod poștal 010233, pentru lotul _______ cod CPV 
______________ pentru suma de [X.XXX,XX] LEI,  la care se adaugă taxa pe valoarea 
adăugată în valoare de [X.XXX,XX] LEI, conform Centralizatorului de prețuri – Lotul 
_______. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm 
produsele conform prevederilor din Propunerea tehnică pentru Lotul ________ 
conform graficului de timp agreat cu Beneficiarul. 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 de zile, 
respectiv pâna la data de ___________________________, și ea va ramâne obligatorie 
pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pâna la primirea Notei de Comandă din partea Cumpărătorului, această ofertă, 
împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este 
stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice 
altă ofertă pe care o puteți primi. 

Data _____/_____/_____ 

_____________ (nume, prenume), în calitate de _____________________, legal autorizat 
să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________                                                              
(denumirea/numele ofertantului). 
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FORMULAR 6A  

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

CENTRALIZATOR PREȚURI 

 LOT 1 – ARTICOLE BIROTICĂ – PAPETĂRIE 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

UNITATE CANTITATE 
PRET UNITAR 

fara TVA 
PRET TOTAL 

fara TVA 

1 
Hartie alba copiator A3, Gramaj 
(gr/mp): 80 

cutie a 5 
topuri (500 

coli/top) 
1 

  

2 
Hartie alba copiator A4, Gramaj 
(gr/mp): 80 

cutie a 5 
topuri (500 

coli/top) 
20 

  

3 
Hartie foto glossy, A4 (210x297), 
260g/mp 

top a 20 de 
coli 

2 
  

4 

Plic pentru corespondenta A4 cu 
burduf 3 cm, siliconic, fara fereastra, 
cu deschidere pe latura mica, 
Gramaj:130 g/mp 

cutie a 250 
buc 

1 
  

5 
Plic hartie pentru CD/DVD cu fereastra cutie a 1000 

buc 
1 

  

6 
Plic C4 alb siliconic cu burduf 3 cm, 
250 buc./cutie 

cutie a 250 
buc 

1 
  

7 
Biblioraft plastifiat Clasic /Din carton 
rigid plastifiat, Latime cotor:75 mm, 
Culori: diverse 

buc 200 
  

8 
Biblioraft plastifiat Clasic /Din carton 
rigid plastifiat, Latime cotor:50 mm, 
Culori: diverse 

buc 200 
  

9 
Dispenser cu banda corectoare; L x l = 
6 m x 4,2 mm/; Banda de corectie este 
uscata si se poate rescrie imediat  

buc 10 
  

10 
Separatoare carton color 10x24 cm; 
160 gr/mp 

set de 100 
buc 

10 
  

11 
Index autoadeziv plastic 45x12 mm, 5 
x 25 buc/set culori neon 

24 set/cutie 2 
  

12 

Alonje de mare capacitate, pentru 
arhivare. Capacitate de prindere: aprox 
700 foi de aprox 70-80 g/mp 50 
buc/set 

set 2 
  

13 
Permanent marker CD/Varf: 1 mm, 
Culoare: negru, albastru 

buc 20 
  

14 
Tus stampila, culoarea neagra, 28-30 
ml 

buc 2 
  

15 
Servetele umede curatare monitor, 
laptop, scanner; actiune antistatica; 
fara alcool; capacitate: 100 bucati 

tub a 100 buc 5 
  

16 
Banda adeziva 18mm x 33m/ 
transparenta 

buc 5 
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

UNITATE CANTITATE 
PRET UNITAR 

fara TVA 
PRET TOTAL 

fara TVA 

17 
Banda adeziva maro 75mm x 66m; 
banda standard pentru ambalare si 
sigilare, grosime 43 microni 

buc 5 
  

18 Sfoara/bumbac; gramaj 100 g buc 3 
  

19 

Evidentiator text, potrivit pentru toate 
tipurile de hartie, mina va permite 
trasarea de linii cu grosime de 5-6 
mm); diverse culori 

buc 10 
  

20 
Buretiera Gel- Umezitor cu gel, 20ml, 
nu este toxic, uleios 

buc 7 
  

21 
Dosar plastic cu sina si gauri, 50 
buc/set 

set 10 
  

22 Markere whiteboard (set de 4 culori) set 3 
  

23 Markere flipchart  (set de 4 culori) set 2 
  

24 Capse 24/6, 1000 capse/cutie cutie 20 
  

25 

Pad pentru mouse cu suport pentru 
incheietura mainii, confortabil, umplut 
cu gel siliconic; Dimensiuni mari: 260 x 
220 x 3 mm, acoperire de panza, baza 
antiderapanta cauciucata 

buc 18 
  

26 
Coperta carton lucios 250g/mp, A4, 
100/top 

top 2 
  

27 
Coperta plastic PVC, 200 microni, A4, 
100buc/top transparent cristal 

top 2 
  

28 

Folie protecţie transparente, 35 
microni, perforaţii standard pentru 
indosariere, format A4, deschidere in 
partea de sus 

set de 100 
buc 

5 
  

29 
Inele din plastic pentru indosariere, 6 
mm 

50 buc 50 
  

30 
Inele din plastic pentru indosariere, 19 
mm 

50 buc 50 
  

31 

Perforator metalic, Distanta intre cele 2 
gauri: 80 mm, Diametrul perforatiei: 5,5 
mm, Prevazut cu sistem de blocare a 
clapei, distantier si rezervor pentru 
confetti, Capacitate de perforare: 
minim 50 coli 

buc 2 
  

32 Cutter plastic, 18 mm buc  5 
  

33 
Foi de parcurs/ Tipizat nepersonalizat, 
format A4, tipar fata verso, hartie 
offset, 100 file / carnet 

carnete a 100 
file 

10 
  

34 
Ordin deplasare, A5, tipar fata/verso, 
100 file/carnet 

buc 10 
  

35 

Carnet dispozitii de plata/încasare, 
dispozitie de plata(incasare) casierie 
A6, tipizat contabil format A6, 100 file 
f/v 

buc 10 
  

 
TOTAL, fără TVA 

 

 
Valoare TVA 

 

 
TOTAL cu TVA 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________ (nume, prenume), în calitate de _____________________, legal autorizat 
să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________                                                              
(denumirea/numele ofertantului). 
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FORMULAR 6B  

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

CENTRALIZATOR PREȚURI 

 LOT 2 – TONERE 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

UNITATE CANTITATE 
PRET UNITAR 

fara TVA 
PRET TOTAL 

fara TVA 

1 

Toner black OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL KONICA 
MINOLTA BIZHUB C258,TN-324K , 
28.000 pag 

buc 10 
  

2 

Toner cyan OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL KONICA 
MINOLTA BIZHUB C258, TN-324C, 
26.000 pag 

buc 5 
  

3 

Toner magenta OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL KONICA 
MINOLTA BIZHUB C258,TN-324M,  
26.000 pag 

buc 5 
  

4 

Toner yellow OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL KONICA 
MINOLTA BIZHUB C258, TN-324Y, 
26.000 pag 

buc 5 
  

5 
Toner OEM Cartridge Black Develop 
Ineo TN323 ineo 227, 23.000 pag 

buc 10 
  

 
TOTAL, fără TVA 

 

 
Valoare TVA 

 

 
TOTAL cu TVA 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________ (nume, prenume), în calitate de _____________________, legal autorizat 
să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________                                                              
(denumirea/numele ofertantului). 
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FORMULAR 7A 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

PROPUNERE TEHNICĂ  

 LOT 1 – ARTICOLE BIROTICĂ - PAPETĂRIE 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
MINIMA PRODUS/ARTICOL 

SOLICITAT 
UNITATE CANTITATE 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

OFERTAT 

1 
Hartie alba copiator A3, 
Gramaj (gr/mp): 80 

cutie a 5 
topuri (500 

coli/top) 
1 

 

2 
Hartie alba copiator A4, 
Gramaj (gr/mp): 80 

cutie a 5 
topuri (500 

coli/top) 
20 

 

3 
Hartie foto glossy, A4 
(210x297), 260g/mp 

top a 20 de 
coli 

2 
 

4 

Plic pentru corespondenta 
A4 cu burduf 3 cm, siliconic, 
fara fereastra, cu deschidere 
pe latura mica, Gramaj:130 
g/mp 

cutie a 250 
buc 

1 
 

5 
Plic hartie pentru CD/DVD cu 
fereastra 

cutie a 1000 
buc 

1 
 

6 
Plic C4 alb siliconic cu burduf 
3 cm, 250 buc./cutie 

cutie a 250 
buc 

1 
 

7 
Biblioraft plastifiat Clasic /Din 
carton rigid plastifiat, Latime 
cotor:75 mm, Culori: diverse 

buc 200 
 

8 
Biblioraft plastifiat Clasic /Din 
carton rigid plastifiat, Latime 
cotor:50 mm, Culori: diverse 

buc 200 
 

9 

Dispenser cu banda 
corectoare; L x l = 6 m x 4,2 
mm/; Banda de corectie este 
uscata si se poate rescrie 
imediat  

buc 10 
 

10 
Separatoare carton color 
10x24 cm; 160 gr/mp 

set de 100 
buc 

10 
 

11 
Index autoadeziv plastic 
45x12 mm, 5 x 25 buc/set 
culori neon 

24 set/cutie 2 
 

12 

Alonje de mare capacitate, 
pentru arhivare. Capacitate 
de prindere: aprox 700 foi de 
aprox 70-80 g/mp 50 buc/set 

set 2 
 

13 
Permanent marker CD/Varf: 
1 mm, Culoare: negru, 
albastru 

buc 20 
 

14 
Tus stampila, culoarea 
neagra, 28-30 ml 

buc 2 
 

15 

Servetele umede curatare 
monitor, laptop, scanner; 
actiune antistatica; fara 
alcool; capacitate: 100 bucati 

tub a 100 buc 5 
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
MINIMA PRODUS/ARTICOL 

SOLICITAT 
UNITATE CANTITATE 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

OFERTAT 

16 
Banda adeziva 18mm x 33m/ 
transparenta 

buc 5 
 

17 

Banda adeziva maro 75mm x 
66m; banda standard pentru 
ambalare si sigilare, grosime 
43 microni 

buc 5 
 

18 
Sfoara/bumbac; gramaj 100 
g 

buc 3 
 

19 

Evidentiator text, potrivit 
pentru toate tipurile de hartie, 
mina va permite trasarea de 
linii cu grosime de 5-6 mm); 
diverse culori 

buc 10 
 

20 
Buretiera Gel- Umezitor cu 
gel, 20ml, nu este toxic, 
uleios 

buc 7 
 

21 
Dosar plastic cu sina si gauri, 
50 buc/set 

set 10 
 

22 
Markere whiteboard (set de 4 
culori) 

set 3 
 

23 
Markere flipchart  (set de 4 
culori) 

set 2 
 

24 
Capse 24/6, 1000 
capse/cutie 

cutie 20 
 

25 

Pad pentru mouse cu suport 
pentru incheietura mainii, 
confortabil, umplut cu gel 
siliconic; Dimensiuni mari: 
260 x 220 x 3 mm, acoperire 
de panza, baza 
antiderapanta cauciucata 

buc 18 
 

26 
Coperta carton lucios 
250g/mp, A4, 100/top 

top 2 
 

27 
Coperta plastic PVC, 200 
microni, A4, 100buc/top 
transparent cristal 

top 2 
 

28 

Folie protecţie transparente, 
35 microni, perforaţii 
standard pentru indosariere, 
format A4, deschidere in 
partea de sus 

set de 100 
buc 

5 
 

29 
Inele din plastic pentru 
indosariere, 6 mm 

50 buc 50 
 

30 
Inele din plastic pentru 
indosariere, 19 mm 

50 buc 50 
 

31 

Perforator metalic, Distanta 
intre cele 2 gauri: 80 mm, 
Diametrul perforatiei: 5,5 
mm, Prevazut cu sistem de 
blocare a clapei, distantier si 
rezervor pentru confetti, 
Capacitate de perforare: 
minim 50 coli 

buc 2 
 

32 Cutter plastic, 18 mm buc  5 
 

33 
Foi de parcurs/ Tipizat 
nepersonalizat, format A4, 

carnete a 100 
file 

10 
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
MINIMA PRODUS/ARTICOL 

SOLICITAT 
UNITATE CANTITATE 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

OFERTAT 

tipar fata verso, hartie offset, 
100 file / carnet 

34 
Ordin deplasare, A5, tipar 
fata/verso, 100 file/carnet 

buc 10 
 

35 

Carnet dispozitii de 
plata/încasare, dispozitie de 
plata(incasare) casierie A6, 
tipizat contabil format A6, 
100 file f/v 

buc 10 
 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________ (nume, prenume), în calitate de _____________________, legal autorizat 
să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________                                                              
(denumirea/numele ofertantului). 
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FORMULAR 7B 

Operator economic, 
________________________ 
(denumirea/numele) 

PROPUNERE TEHNICĂ  

 LOT 2 – TONERE 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE/DESCRIERE 
MINIMA PRODUS/ARTICOL 

SOLICITAT 
UNITATE CANTITATE 

DENUMIRE/DESCRIERE 
PRODUS/ARTICOL 

OFERTAT 

1 

Toner black OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL 
KONICA MINOLTA BIZHUB 
C258,TN-324K , 28.000 pag 

buc 10 
 

2 

Toner cyan OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL 
KONICA MINOLTA BIZHUB 
C258, TN-324C, 26.000 pag 

buc 5 
 

3 

Toner magenta OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL 
KONICA MINOLTA BIZHUB 
C258,TN-324M,  26.000 pag 

buc 5 
 

4 

Toner yellow OEM- pt 
MULTIFUNCTIONAL 
KONICA MINOLTA BIZHUB 
C258, TN-324Y, 26.000 pag 

buc 5 
 

5 
Toner OEM Cartridge Black 
Develop Ineo TN323 ineo 
227, 23.000 pag 

buc 10 
 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________ (nume, prenume), în calitate de _____________________, legal autorizat 
să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________                                                              
(denumirea/numele ofertantului). 


