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Obiectiv specific 6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continua, cu accent pe acei adulți, cu nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone 
rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 
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Nr. 54/09.04.2021 

 

ANUNȚ 

privind atribuirea Contractului de achiziție publică 

,,Furnizare materiale consumabile – papetărie (kit recrutare și selecție grup țintă, kit activitate de formare, kit 

activitate de formare –nonformală- recunoscută de angajator)” 

în cadrul proiectului:  ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275 

 

 

Autoritatea contractantă: S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL, P.L. implementare: Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13A, 
județul Suceava, email: www.structuraltraining.ro 

Detalii anunț: Achiziții dotări în cadrul proiectului ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275.  Proiectul 
este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Tip anunț: Achiziție directă 

Date despre achizitie: 

1. Achizitie directa potrivit capitolului 4.1  Ordin nr.1284/8.08.2016 „Procedura competitiva pentru 
solicitantii/beneficiari privati din Romania cu privire la atribuirea contractelor de bunuri, servicii si lucrari 
finantate in cadrul POCU 2014-2020 

2. Sursa de finanţare a contractului care urmează să fie atribuit: POCU 2014-2020, potrivit contractului de 
finanţare nr. POCU/726/6/12/134275. 

3. Obiectul contractului: kit recrutare și selecție GT, kit pentru derularea programelor de formare 
(specializări și perfecționări) și evaluare conform standardelor ANC, kit pentru desfășurarea activităților de 
formare(nonformală) recunoscută de angajator 

4. COD CPV:  

 COD CPV: 30192700-8 Papetărie 
 

5. Specificatii tehnice pentru produsele ce urmează a fi achiziționat 
- Kit recrutare și selecție GT = 22.500,00 lei fără TVA 

 

Nr. crt. Articol U.M. Cant. 

1 Hartie A4, 80g/mp, 500coli/top, 5 top/cutie  cutie 176 

2 Biblioraft, diverse culori, 75mm, A4 buc 200 
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3 Folie de protecție standard A4 set 131 

4 Index autoadeziv plastic – 45x12 mm, 5 culori buc 100 

5 
Separatoare biblioraft, 240x100mm, carton color, 100buc/set 

set 
set 100 

6 Separatoare (index) carton color A4, 24 culori/set set 80 

7 Dosar plastic A4 diverse culori buc 500 

8 Decapsator  buc 5 

9 Calculator birou  buc 5 

10 Foarfeca  buc 5 

11 Rigla plastic 20cm  buc 15 

12 Aparat Corectie Cu Banda Scooter 4.2Mmx8M Kores buc 99 

13 Perforator  buc 10 

14 Cutter mare  buc 15 

15 Pix cu mina negru, rosu buc 220 

16 Pix cu gel Culoare albastra  buc 125 

17 Pix cu gel Culoare negru  buc 125 

18 Pix cu gel Culoare rosu  buc 125 

19 Pix cu mina albastra buc 120 

20 Tăvițe plastic suprapozabile 3/set cu distantieri ark  set 10 

21 Gumă de sters medie Buc 20 

22 Stick notes cub 250 Buc 18 

23 Stick notes 50*40 mm  set 20 

 
- kit pentru derularea programelor de formare (specializări și perfecționări) și evaluare conform 

standardelor ANC - 18.000 lei fără TVA 

Nr. crt. Articol U.M. Cant. 

1 Hartie A4, 80g/mp, 500coli/top, 5 top/cutie  cutie 60 

2 Card cu memorie min 4-8 G PERSONALIZAT  buc 190 

3 Marker permanent, Mark-4-all , negru buc 50 

4 Textmarker, 4 cul./set  buc 50 

5 Biblioraft, 50 mm, A4 buc 100 

6 Mapă echipată buc 50 
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7 Dvd-R 16X 4.7Gb 50Buc/Set  Verbatim set 10 

8 Folie de protecție standard set 82 

9 Flipchart mobil pe roti 70*100cm Buc 2 

10 Flipchart marker Buc 22 

11 Hârtie flipchart Buc 21 

12 Magneti 24 mm Buc 10 

13 Capsator de birou  buc 10 

14 Pix cu gel Culoare albastra  buc 100 

15 Pix cu gel Culoare negru  buc 100 

16 Pix cu gel Culoare rosu  buc 100 

 

- kit pentru desfășurarea activităților de formare(nonformală) recunoscută de angajator = 10.000 lei 
fără TVA 

Nr. crt. Articol U.M. Cant. 

1 Hartie A4 colorată  cutie 10 

2 Biblioraft, 50mm, A4 buc 100 

3 Mapă echipată buc 150 

4 Flipchart magnetic 70*100cm Buc 2 

5 Flipchart marker Buc 10 

6 Hârtie flipchart Buc 5 

7 Burete magnetic pt whiteboard Buc 3 

8 Magneti 24 mm Buc 10 

9 Spray curătare whiteboard Buc 3 

10 Pix cu gel Culoare albastra  buc 80 

11 Pix cu gel Culoare negru  buc 80 

12 Pix cu gel Culoare rosu  buc 80 

13 Lipici Stick 20G Kores buc 30 

 

6. Termen de realizare a contractului –de la semnarea contractului până la la livrare/recepție bunuri și plata 
facturii 

7. Valoare estimata: 50.500 lei fara TVA 
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Nr.crt Denumire produs buc Pret/buc Valoare  TVA 

1 Kit recrutare și selecție GT 1 22.500 22.500 4.275 

2 Kit pentru derularea 
programelor de formare 
(specializări și perfecționări) 
și evaluare conform 
standardelor ANC 

1 18.000 18.000 3.420 

3 Kit pentru desfășurarea 
activităților de 
formare(nonformală) 
recunoscută de angajator de 

formare profesională 

1 10.000 10.000 1.900 

   TOTAL 50.500 9.595 

8. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 

 
Propunerea financiară – formularul de ofertă 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate 
cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 
achiziţie publică. In acest sens propunerea financiara va avea anexat un centralizator al preturilor detaliat 
pentru fiecare produs propus in oferta. 

              Certificat constatator valabil la data semnării contractului pentru societati comerciale iar pentru 
fundatii /asociatii copie act constitutiv/statut conform cu originalul. 

9. Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA  
 

10. Termen limita de depunere a ofertelor: Oferta (formularele) si Copie CUI vor fi depuse la punct de lucru 
P.L. implementare: Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13 A, județul Suceava, până la data de 12.04.2021, ora 
12.00, insotite de adresa de inaintare, (www.structuraltraining.ro). 

                                                                                                     

                                                                                                   

  SC STRUCTURAL TRAINING SRL 

Coordonator activități P1: Alexa Laura 

 


