
 
 
 
 
 
 

 

Nr.1879 din 27.04.2022 

Solicitare de ofertă, 

           

Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și  Bibliotecilor Centrale 

Universitare din România -ANELIS PLUS, cu sediul în mun. IAȘI, B-dul Carol I nr.11, județul 

IAȘI, cod poștal 700506, CUI 29489879, cont bancar RO89BRDE240SV97956542400 deschis la 

BRD Iași, Agenția Copou, telefon 0040232201151, fax 004023201025 intenționează să 

achiziționeze, în scopul realizării activităților specifice Proiectului “Acces Național Electronic la 

Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de Cercetare și Educație din România – 

ANELIS PLUS 2020” , materiale consumabile – papetărie și tonere, astfel: 

Nr. 

crt 

Denumire produs UM CANT 

 Lot 1- Materiale consumabile - Tonere 

1.  Toner imprimantă SHARP MX3071 -3050 BK(MX61GTBA) buc 4 

2.  Toner original SHARP MX3071 – 3050 C (MX61GTCA) buc 4 

3.  Toner original original SHARP MX3071 – 3050 M (MX61GTMA) buc 4 

4.  Toner original original SHARP MX3071 – 3050 Y (MX61GTYA) buc 4 

Lot 2 Materiale consumabile-Papetărie 

1 Distrugator Documente distruge automat 100 de coli si 10 coli prin fanta 

manuala. O coala A4 o transforma in peste 1000 de particule, are un cos de 

reziduuri cu o capacitate de 23 de litri, ceea ce inseamna 175 de coli 

maruntite. Functioneaza continuu timp de 15 minute, dupa care necesita o 

pauza de racire In situatia in care se blocheaza hartia in aparat, distrugatorul 

se inchide automat si functioneaza in sens invers pentru eliberare blocaj. 

Distrugatorul intra in Sleep Mode in cazul in care nu este utilizat timp de 2 

minute, fapt ce conduce la economisirea energiei. 

buc 3 

2 Hartie A4 80 g/mp, 500 coli/top cuti 30 

3 Hartie A4 90g/mp 500 coli/top cuti 66 

4 Hartie A3 500 coli/top cuti 6 

5 Folii transparente 50 microni 100/set set 30 

6 Dosare plastic sina plastic cu perforatii albastru 50/set set 29 

7 Dosare hartie de prins in biblioraft Dosar incopciat 1/1 alb 50/set set 30 



 
 
 
 
 
 

 

8 Evidentiator Textmarker A-series 8/set buc 8 

9 Agrafe birou 33 mm cuti 10 

10 Agrafe birou 50 mm cuti 10 

11 Tusieră plastic 7x11cm netusata FL910 buc 3 

12 Capsator 24/6 25 coli  buc 3 

13 Capse 24/6 Rapid Standard 1000/cutie  cuti 10 

14 Lipici stick solid 20g  buc 3 

15 Riglă 30cm aluminiu buc 3 

16 Bandă adezivă 19mmx33m  buc 3 

17 Marker permanent Schneider 130 vf rotund negru buc 10 

18 Corector fluid 20ml  buc 6 

19 Radiera din cauciuc sintetic cu protectie, capac protector 
buc 3 

Pentru realizarea achiziției directe vă adresăm rugămintea de a ne transmite oferta 

dumneavoastră fermă până la data de 02.05.2022 inclusiv, în plic sigilat, la adresa: Asociația 

Universităților, a Institutelor de Cercetare-Dezvoltare și a Bibliotecilor Centrale Universitare din 

România -ANELIS PLUS, cu sediul în mun. IAȘI, B-dul Carol I nr.11, județul IAȘI, cod poștal 

700506,sau pe adresa de email: cristina_lupu1000@yahoo.com. Oferta se transmite la adresa de 

e-mail cristina_lupu1000@yahoo.com (dacă dimensiunea email-ului depăşeşte 8Mb, atunci vor fi 

transmise 2 sau mai multe e-mail-uri).  

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte (se vor oferta toate 

produsele din cadrul lotului). 

Produsele ofertate vor fi OEM (Original Equipment Manufacturer - produse fabricate din 

componente noi pe bază de licenţe şi patente, cu acordul şi/sau suportul producătorului de 

echipamente 

Preţul total trebuie sa includă și prețul pentru ambalare, transport si orice alte costuri 

necesare livrarii produselor în locația solicitată. 

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a impiedica avarierea sau deteriorarea 

lor în timpul transportului catre destinatia finala. 

Se va specifica termenul de livrare (maxim 30 zile de la semnarea contractului) si 

termenul de valabilitate al ofertei (minim 30 zile). Se va specifica termenul de garantie 

acordat (minim 12 luni). 
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 Plata se va face cu OP, prin trezorerie, in maxim 30 zile de la data primirii facturii, daca 

recepţia produselor este anterioara datei primirii facturii, respectiv in maxim 30 zile de la data 

receptiei produselor, daca Autoritatea Contractanta a primit factura la data recepţiei ori anterior 

acestei date.  

 Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor 

de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare si transport. 

 

 

 

Asistent Achiziții Proiect Anelis Plus 2020 

Ing Cristina LUPU 
  

 


