Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

ANUNŢ DE ACHIZIŢIE
Publicat la data de 24.01.2012
S.C. Convex Network S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 5, str. Serg.Maj. Vasile Topliceanu, nr.15,
bl. P42B, sc.1, et.3, ap.11, CIF 17193925, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub
nr. J40/2019/2005, în calitate de Beneficiar al contractului de finanţare POSDRU/110/5.2/G/86945,
anunţă lansarea procedurii de cercetare a pieţei – studiu al pieţei, conform Instrucţiunii 26
AMPOSDRU, pentru achiziţionarea următoarelor produse de birotică-papetarie:
„Accesorii de birou”, „Bibliorafturi”, „Capsatoare”, „Articole mărunte de birou”, „Cutie de
depozitare a dosarelor”, „Dosare”, „Etichete autocolante”, „Lichid corector”, „Suport hârtie
pentru birou”, „Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografica”, „Perforatoare”, „Pixuri”,
„Separatoare pentru papetărie”, „Tăviţe sau organizatoare de birou”, „Carioca” – coduri CPV
30192000-1, 30197210-1, 30197320-5, 30197000-6, 30193700-5, 22852000-7, 30192800-9,
30192920-6, 30197642-8, 30197330-8, 30192121-5, 30199600-6, 30192153-8, 30193200-0,
30192123-9.
Descrierea produselor:

Obiectul contractului

Cod CPV

Unitatea
de
masura

Cantitate

1

Alonja cu sistem de indosariere, gri, dimensiuni: 35
x 150mm, perforatii standard pt. Indosariere,
realizata din plastic, 25 buc/set

30192000-1

Set

2

2

Biblioraft , A4, 287 (L) x 318 (l)mm, 50mm,
polipropilenă exterior, carton interior, mecanism
metalic nichelat, buzunar plastic pt etichetă, gri

30197210-1

Bucata

20

3

Biblioraft , A4, 290 (L) x 318 (l)mm, 75mm,
polipropilenă exterior, carton interior, mecanism
metalic nichelat, inel de prindere metalic, buzunar
plastic pt etichetă, gri

30197210-1

Bucata

20

4

Capsator de birou, fabricat din metal, carcasă
plastic, capacitate de capsare: 30 coli, magazinaj:
100 de capse, Capse utilizate: 24/6 sau 26/6,
culoare gri

30197320-5

Bucata

2

5

Clips 15mm, prinderea colilor de hartie, realizat din
metal, 12 buc/cutie

30197000-6

Cutie

2

6

Cutie pentru arhivare, realizat din carton,
dimensiuni: 330 x 245 x 200mm, capacitate: 2000
coli (80 g/mp), culoare: alb

30193700-5

Bucata

15

Nr.
crt.

7

Dosar cu șină si sistem de incopcieresi, A4, plastic,
diverse culori

22852000-7

Bucata

200

8

Etichete autoadezive pt. bibliorafturi, 34 x 190mm,
alb, 10 buc/set

30192800-9

Set

2

9

Fluid corector 20ml, pe bază de apa, prevăzut cu
aplicator pensula

30192920-6

Bucata

3

10

File de protecție, transparent, din polipropilenă tip
cristal,
perforații
standard
pt
îndosariere,
A4,portrait, deschidere in partea superioara,
100buc/set

30199780-1

Set

3

11

Hârtie copiator A4, gramaj: 80 g/mp, compatibila cu
imprimante laser, inkjet si copiatoar, 500 coli/top

30197642-8

Top

10

12

Index autoadeziv, din plastic, 25 x 45mm, diverse
culori, 50 indecsi/set

30197000-6

Set

4

13

Notes autoadeziv cub, 76 x 76mm, 400 file/set,
diferite culori, 5 buc

30197000-6

Set

5

14

Perforator cu bază din metal, capacitate de
perforare 25 coli, distanţă dintre perforații: 80mm,
distanțier, sistem de blocare a clapei, negru

30197330-8

Bucata

2

15

Pix cu mecanism, grosimea varfului: 0.7mm,
retractabil, buton lateral de apasare, albastru

30192121-5

Bucata

10

16

Separatoare din carton cu index, A4, realizate din
carton de 180 g/mp ,10 pagini/set

30199600-6

Set

5

17

Tavita pt. documente, alb semitransparent, A4 C4,
dimensiuni: 250 x 350 x 60mm

30193200-0

Bucata

10

18

Textmarker, 1-4.6mm, capac ventilat, 4 buc/set

30192123-9

Set

2

Achiziţia se derulează în cadrul proiectului ID 86945 “Dezvoltarea abilităţilor de antreprenoriat şi
angajare în mediul rural”, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Promovarea
măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe
termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă”.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Ofertele, redactate în limba română si cu preţul exprimat in Lei, pot fi depuse până la data de
30.01.2012, ora 14.00, la punctul de lucru al S.C. Convex Network S.R.L. situat în Bucureşti, Sector 1,
Calea Griviţei, nr. 180, etaj 1 (Coral Business Center), tel: 0314 251 903 sau pot fi trimise prin fax, la
nr. 0314 251 902 sau prin e-mail, la adresa office@convex-network.ro
Relaţii suplimentare/clarificări se pot obţine la adresa de e-mail office@convex-network.ro sau la
telefon 0744 301 318, persoana de contact Adrian Catană.

