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Nr 3380 din 21.12.2017

ANUNȚ
privind achiziția de produse papetarie

Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila invită operatorii economici să participe la achiziția
de produse de papetarie, conform listei de mai jos.
Modalitatea de achiziție – achiziție directă
Valoarea estimată – 4.756 lei
Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut/pachet
Valabilitatea ofertei – 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor
Prețul - va fi exprimat în lei fără TVA pentru fiecare produs
Termen de livrare
Livrarea se va efectua pe bază de comandă, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data comenzii, la
sediul instituției între orele 8 – 16, în limita solicitată de Biblioteca Județeană Brăila.
Condiții de livrare
Produsele vor fi livrate în ambalajul original. Produsele neconforme la recepție vor fi înlocuite în maxim 24
ore pe cheltuiala exclusivă a prestatorului. Cheltuielile de transport, ambalare și a oricăror alte cheltuieli aferente
expedierii vor fi suportate de furnizor.
Plata
Plata facturii aferentă fiecărei comenzi va fi efectuată de Biblioteca Județeană Brăila în termen de maxim
15 zile după recepția cantitativă și calitativă a produselor, prin ordin de plată, în contul deschis de operatorul
economic la Trezorerie.
Termen de primire oferte
Oferta se va transmite la adresa cristian_balan@bjbraila.ro sau se va depune la registratura Bibliotecii,
Brăila,Pța Poligon, Nr. 4, Et. 2 până la data de 28 Decembrie 2017 ora 10:00.
Ofertele depuse la o altă adresă decât cea specificată mai sus sau după data și ora stabilite în acest sens vor
fi respinse.

Ofertele care nu îndeplinesc cerințele minimale privind caracteristicile precizate în tabelul de mai jos, vor fi
considerate neconforme. Caracteristicile specificate mai jos sunt minimale și obligatorii.
Ofertele se vor întocmi astfel încât materialele să fie ușor de identificat, de preferat in ordinea și cu
denumirea produselor similar tabelului de mai jos.

Pachet produse papetarie – valoare estimata 4.756 lei fără TVA
Cod CPV - 30199000-0

1.Lipici mare – 15 buc
2. Pensule pictura nr. 6 - 12 buc
3. Foarfece ( medii ) – 35buc
4. sfoara ( iuta ) – 5buc
5. hartie decorativa A4/ 20 coli,modele 5 culori/gramaj 120g/mp-10 buc
6. hartie colorata 80g/mp,A4,top de 100 file cu diverse culori-2 topuri
7. hartie cu sclipici, set de 10 coli cu diverse culori-2 seturi
8. bloc desen A3-15 buc
9. creioane colorate 24 culori-5 seturi
10. creioane colorate cerate-10 seturi
11. carton color,160gr/mp A4 diverse culori-2 topuri
12. acuarele-5 buc
13.perforator mare-1 buc
14. bloc panza pictura-10buc
15. carioci 12 la cutie-10 cutii
16. glob geografic mijlociu-4 buc
17. Abțibild, diverse forme (flori, fluturi, frunze, litere, cifre) – 5 seturi
18. ace cu gamalie -2 cutii
19. acuarele acrilice – 20 buc
20. acuarele tempera ( set) - 10 buc
21. acumulatori r6 -10 buc
22. alcool sanitar 6 buc
23. aracet-1 litru
24. baza brose-30 buc
25. baza cercei-30 buc
26. bloc desen A4 – 20 buc

27. caiet studentesc-4 buc
28. capse 24/16-5 cutii
29. capsator mare - 2 buc
30. carioca-10 bucati
31. carton 160 g A4 alb-2 topuri
32. carton color A4 250 coli 160g/mp-6 topuri
33. clesti rufe-100 buc
34. creion HB 2b, 4b - 20 seturi
35. tus stampile-1 buc
36. creioane colorate 12 culori/set-20 seturi
37. cutie depozitare din plastic-2 buc
38. cutter-2buc
39. dizolvant pasta corectoare-3 buc
40. evidentiator-2 buc
41. furculite unica folosinta-100 buc
42. farfurie carton mare-100 buc
43. farfurii plastic-200 buc
44. fetru A4=-30 coli
45. folii de laminat A4 set-100 cutii
46. folie plastic pt indosariat set 100 buc-1 set
47. ghem sfoara-4 buc
48. hartie de scris – 6 topuri
49. hartie glace lucuioasa 10 coli/set-10 seturi
50. hartie glace autocolanta – 10 seturi
51. hartie colorata A4 500 coli 80g/mp-2 topuri
52. hartie gumata diferite culori set- 5 seturi
53. hartie xerox A4- 5 topuri
54. inele plastic indosariat-1 set
55. lipici solid-20 tuburi
56. lipici 100ml-10buc
57.marker subtire-10 buc
58. margele nisip multicolore 2mm si 4 mm-20 pungi
59. ochisori mobili autoadezivi- 6 seturi
60. pensule set-5 seturi
61. plastilina multicolora-10seturi
62. pioneze colorate-4 cutii

63. pix-30buc
64. pungi-2 role
65. rezerve silicon pistol mic set-6 seturi
66. sarma plusata multicolora set-10 seturi
67. scoth dublu adeziv – 4 buc
68. scoth trtansparent mare-5buc
69. scoth transparent mic-10 buc
70. spira mica-10 m
71. spira mare-10 m
72. servetele umede (pachet mare) – 10 pachete

