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ANUNŢ 
CERERE DE OFERTE 

pentru achiziţia de produse de birotica, papetarie, consumabile pentru 
echipamente periferice si produse perifierice pentru calculator 

 
Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi 

Protecţiei Sociale  achiziţionează în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG 
nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi al contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificarile şi completările ulterioare, prin achiziţie directă, 

 
Urmatoarele produse: 
 

1. hartie xerox – cod CPV 30197642-8 
2. dosare plastic – cod CPV 22852000-7 
3. cartus toner negru multifunctional PC - 450 – cod CPV 30125110-5 
4. plicuri – cod CPV 30199230-1 
5. agrafe de birou – cod CPV 30197220-4 
6. markere – cod CPV 30192125-3 
7. carioca – cod CPV 30192123-9 
8. tus stampile – cod CPV 30192110-5 
9. capse – cod CPV 30197110-0 
10. cub hartie – cod CPV 30192700-8 
11. post-it – cod CPV 22816300-6 
12. pixuri – cod CPV 30192121-5 
13. memory stick  – cod CPV 30234600-4 
14. dischete – cod CPV 30237320-8 
15. CD-RW- cod CPV 30234300-1 
16. separatoare carton – cod CPV 30199600-6 
17. bibliorafturi – cod CPV 30199500-5 
18. carton Xerox – cod CPV 30197600-2 
19. banda adeziva – cod CPV 44424200-0 
20. foarfeca – cod CPV 39241200-5 
21. rigle plastic – cod CPV 39292500-0 
22. roller cu rezerve – cod CPV 30192122-2 
23. lipici solid – cod CPV 24911200-5 
24. caiet mecanic – cod CPV 22816100-4 
25. fluid corector – cod CPV 30192920-6 

http://www.incsmps.ro
mailto:incsmps@incsmps.ro


26. casti –in – ear – cod CPV 32342100-6 
27. boxe multimedia – cod CPV  
28. mousepad profesional – cod CPV 30237270-2 
29. mouse optic – cod CPV 30237410-6 
30. geanta laptop – cod CPV 30237270-2 

 
 
 
1. Procedura aplicată: Achiziţie directă din SEAP/sau de la operatorii economici cu 
activitate în domeniu, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 şi al 
procedurilor interne aprobate  
2. Sursa de finanţare: Proiecte Nucleu – A.N.C.S. 
3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului va fi „preţul cel mai scăzut”. Oferta 
tehnică şi financiară poate fi transmisă prin e-mail sau pe. fax până pe data de 
11.05.2012, ora 10,00. 
4. Achiziţia se va face prin intermediul SEAP/ sau de la operatori economici cu 
activitate în domeniu. 
5. Preţul va fi exprimat în RON, fără T.V.A. Valoare estimată a contractului: 6.500 lei 
inclusiv TVA 
Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului si banca, 
datele de contact si adresa ofertantului. 
7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: 
PREŢUL CEL MAI SCĂZUT (în lei)  
Plata se va face prin O.P. în contul societatii, în baza facturii fiscale şi a certificatului 
de garanţie pentru produsele care necesita. 
Operatorii economici interesaţi să depună oferta o pot face la adresele de e-mail 
adumitrescu@incsmps.ro sau iuliana.durlut@incsmps.ro sau la nr. de fax 
021.311.75.95. 
 
 
Iuliana Durlut 
Director Economic 
Departament Financiar, Contabilitate si Administrativ    
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