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SECȚIUNEA I - ANUNŢ DE PARTICIPARE ŞI INSTRUCȚIUNI PENTRU 
OFERTANȚI 

 
COMUNA LUMINA, cu sediul în str. Mare nr. 170, localitatea Lumina, 

judeţul Constanţa, cod fiscal 4671807, având în vedere demararea achizitiei directe 
pentru atribuirea contractului de achizitie publică de furnizare produse, vă  invită 
să participaţi la achiziţia de produse , obiectul contractului  : Produse de papetărie 
si birotică pentru Primaria comunei Lumina 

 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, 

orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile specificaţiei, va fi 

luată in considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 

presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

documentaţia de atribuire. 

1. CADRUL GENERAL 
 

1.1. Prezentarea achizitorului 
 

 Denumire:UAT COMUNA LUMINA 
 Adresa: STR. MARE NR. 170, COM. LUMINA, JUD. CONSTANŢA, 

 Numărul de  tel./fax 0241251828, 0241251744; 

 E-mail: contact@primaria-lumina.ro 

 Numele şi funcţia persoanei responsabile:Chirea Bogdan 

1.2. Contextul achiziţiei 
 
Unitatea Administrativ Teritorială comuna Lumina  este o autoritate a 

administraţiei publice locale a cărei structură funcţională este Primăria 

comunei Lumina. Desfăşurarea activităţii Primăriei comunei Lumina este 

condiţionată de existenţa infrastructurii materiale, a dotărilor şi produselor 

de papetărie şi birotică. Prezenta documentaţie are ca obiectiv furnizarea 

produselor de papetărie şi birotică necesare pentru anul 2022. 

1.3. Sursa de finanţare 
 
Sursa de finanţare a contractului ce face obiectul prezentei achiziţii este : bugetul 
local al comunei Lumina. 
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2. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE 
 

Achiziţie directă, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 
Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării 
cerinţelor minime ale documentaţiei de atribuire. În condițiile în care două 
sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita reofertarea. 
 

3. DESCRIEREA CONTRACTULUI 
 

3.1. Obiectul contractului 
Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse: 

NR. 
CRT 

PRODUS UM TOTAL 

1. AGENDA A5 DATATA  BUC 10 
2. AGRAFE MARI 78 mm 50 buc/cutie CUTIE 25 
3. AGRAFE MICI 33 mm, 100 buc/cutie CUTIE 50 
4. AGRAFE MIJLOCII 50 mm, 100 buc/ cutie CUTIE 10 
5. ASCUTITOARE BUC 3 
6. BANDA ADEZIVA MARE 48 x 50 mm BUC 10 
7. BANDA ADEZIVA MICA 18 x 33 mm BUC 20 
8. BIBLIORAFT 7,5 cm BUC 250 
9. BIBLIORAFT INGUST 5 cm BUC 100 
10. BOLDURI/ ace gamaile CUTIE 5 
11. BURETIERA GEL BUC 3 
12. Cartus imprimanta HP LASER JET M1132MFP Buc 12 
13. Cartus Toner Canon MF 3010 – compatibil Buc 12 
14. Cartus Toner Xerox Workcentre 3025 compatibil BUC 3 
15. CAPSE 23/10MM – 1000 BUC/CUTIE CUTIE 15 
16. CAPSE 23/8 , 1000 BUC/CUTIE CUTIE 5 
17. CAPSE 24/6 MM – 1000 BUC/CUTIE  CUTIE 70 
18. COPERTA ARHIVARE CU SNUR BUC 50 
19. CREIOANE CU GUMA BUC 50 
20. CUB HARTIE 9 X 9 CM 500 COLI/CUB BUC 15 
21. CUTIE ARHIVARE DOCUMENTE 20CM BUC 15 
22. DECAPSATOR BUC 5 
23. Dispozitie de plata/incasare A6 100 FILE Buc 3 
24. DOSARE CARTON CU SINA a4 BUC 150 
25. DOSARE PLASTIC A4 CU SINA BUC 1000 
26. DVD R, 4,7 GB, SET25 BUC,  BUC 2 
27. EVIDENTIATOR MARKER 4 buc/set SET 10 
28. FOARFECA BUC 5 
29. FOLII LAMINATE A4 100BUC/SET SET 2 
30. FOLII PROTECTIE TRANSPARENTE SET 30 
31. HARTIE CARTON 200GR/250COLI/TOP TOP 1 
32. INDICATOARE, intercalatoare PAGINI, A5, 100 buc/set SET 10 
33. MARKER NEGRU BUC 15 
34. Set fluid corector cu pensula si diluent 20 ml BUC 15 
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35. PERFORATOR COLI A4 – 30 COLI BUC 5 
36. PERFORATOR MARE – 65 coli metalic BUC 3 
37. PIX CU GEL ALBASTRU BUC 24 
38. PIX CU GEL NEGRU BUC 12 
39. PIX CU GEL ROSU BUC 10 
40. PIXURI ALBASTRE BUC 130 

41. 
Plic DL alb siliconic cu fereastra pe partea dreapta - Dimensiuni: 110 
x 220 mm, 100 buc/set Set 12 

42. Plic C6 alb siliconic - Dimensiuni: 114 x 162 mm, 50 BUC/set SET 3 
43. Plic C4 alb siliconic - Dimensiuni: 229 x 324 mm,  BUC 100 
44. Plic C4 kraft siliconic cu burduf 3 cm - Dimensiuni: 229 x 324 mm Buc 300 
45. Plic C5 kraft siliconic - Dimensiuni: 162 x 229 mm Buc 300 
46. Plic CD, set 100 buc  SET 1 
47. RADIERA  Buc 10 
48. REGISTRU A4 100 FILE CARTONAT LUCIOS ar/dr BUC 5 
49. RIGLA 30CM BUC 3 
50. SEPARATOR PAGINA A5, 100 buc/set SET 5 
51. STICKY NOTE, 75 x 75 mm, 400 file BUC 20 
52. SUL SFOARA PT. CUSUT, ARHIVARE BUC 10 
53. SUPORT BIBLIORAFT PLASTIC BUC 20 
54. Suport instrumente de scris 3 compartimente Buc 3 
55. TAVA DOCUMENTE BUC 25 
56. TUB LIPICI SOLID 40 G BUC 15 
57. TUS STAMPILA 20 ML ALBASTRU BUC 20 

 
 
3.2. Valoarea achiziţiei:   Valoarea estimată a achiziţiei este de  9000 RON, fără 
TVA. 

 
3.3. Termene de livrare 
Produsele vor fi livrate în tranșe, prin note de comanda emise de achizitor, în termen de  
maxim 48 de ore, pe notă de comandă ,  potrivit  clauzelor contractuale. 

 
3.4. Condiţii de livrare 
 Produsele trebuie să fie noi, nefolosite. 
 Produsele vor fi livrate la sediul achizitorului. Costul transportului produselor 

va fi inclus în valoarea ofertei. 

 Produsele vor fi ambalate pentru transportul în condiţii optime, pentru evitarea 

deteriorării pe timpul transportului. 

 Recepţia se face la sediul beneficiarului pe bază de proces – verbal de recepţie. 

Recepţia include atât recepţia produselorcu verificarea respectării cerinţelor tehnice 

conform prezentei documentaţii cât şi verificarea şi recepţia documentelor. Nerespectarea 

cerinţelor tehnice şi a documentaţiei solicitate sau prezentarea unui alt tip de produs decât 
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cel prezentat în propunerea tehnică se sancţionează în conformitate cu prevederile 

contractului de furnizare. 

 Furnizorul va trebui să prezinte următoarele documente la livrare : 
 aviz de însoţire de mărfii; 
 certificat de garanţie, unde este cazul; 
 certificatul de calitate, unde este cazul; 

3.5. Condiţii de plată 
Plata produselor se va face în termen de maxim 30 de zile de la livrarea si receptionarea 
produselor, la sediul achizitorului, prin OP , dupa facturare si in contul de Trezorerie  

 

4. MODUL DEPUNERE A OFERTEI 
Operatorii economici interesați publica în catalogul electronic SEAP ofertele 

pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție 

purtând numele: ”Produse de papetărie şi birotică pentru Primăria comunei 

Lumina, conform anunţ publicitar nr. xxxx, cod CPV 30192700-8 Papetărie (Rev. 

2). Ofertele vor include descrierea  cât mai detaliată și precisă a produselor oferite 

(incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și preţuri unitare) și 

obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. 

Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 30 de zile de la data limită 
de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 7.03.2022. 
Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii 
economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail contact@primaria-lumina.ro, 
achizitii@primaria-lumina.ro ) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP, sau in scris , la 
sediul Primariei Lumina, Str. Mare nr. 170, com. Lumina jud. Constanta. 

Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care 

corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin 

intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta 

respectivă. 

În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul 

economic are obligaţia de a transmite: 

- prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea 
contractantă, 

- prin e-mail la adreselecontact@primaria-lumina.ro, achizitii@primaria-lumina.ro)  oferta 

tehnică, incluzând descrierea complete a produselor oferite, ce demonstrează 

îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici, incluzând și fotografii ale 

produselor, ori link-ul site-ului de prezentare. 

Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu 
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neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. 

Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta 

fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul 

economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că 

respectivul operator economic îndeplinește cerințele necesare. Netransmiterea unui 

răspuns de către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de 

achizitor, va duce la respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va 

alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea 

ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț posibil. 

 

          În cazul în care în cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire se regăsesc 

definite specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, procedeu 

special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, 

acestea sunt mentionate 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”. 

 

 

 

Intocmit, 
 

Chirea Bogdan 
 

Compartiment Achizitii Publice, Investitii, Proiecte


