
    

                                                                          

SOLICITARE   CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

Obiect consultare: Consultarea pieței privind achiziția furnizării de materiale consumabile aferente 

proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY”, finanţat prin Programul 

HORIZON 2020. 

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: 

www.e-licitație.ro 

 

Descriere consultare:  

Primăria Municipiului Constanța intenționează să achiziționeze materiale consumabile necesare 

pentru implementarea proiectului „PORT – CITIES: INNOVATION FOR SUSTAINABILITY” şi 

realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finanţare, precum şi pentru promovarea mobilităţii 

durabile. 

Astfel, se solicită opinia agenților economici, în vederea elaborării caietului de sarcini și a estimării 

valorice, cu privire la: 

Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a achiziţiei de materiale consumabile. 

 
Dată limită transmitere propuneri: 25.09.2017 

Dată limită consultare: 27.09.2017 

Aspecte supuse consultării: Oferta de preț (preţurile unitare pentru fiecare produs), cu TVA 

evidențiat distinct, în vederea determinării valorii estimate pentru următoarele produse : 

 

Nr. 

crt. Denumire produs Descriere - Date tehnice um cantitate 

1. Hârtie A3 80 g/mp 

Hârtie A3 pentru copiere şi imprimare 

laser şi inkjet, negru şi color, care să 

satisfacă următoarele date tehnice: format 

A3; dimensiune 297*420 mm; ambalare 

500 coli/top; hârtia A3 are următoarele 

caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; 

grad de alb minim 95%; opacitate de 

tipărire minim 90%; grosime minim 108 

microni; netezime față/verso minim 

25/25; rezistență la tracţiune minim 3,5 

kN/m; umiditate maxim 4,3 %; cenuşă 

maxim 11,70% top 300 

2. Hârtie A4 80 g/mp 

Hârtie A4 pentru copiere şi imprimare 

laser şi inkjet, negru şi color, care să 

satisfacă următoarele date tehnice: format 

A4; dimensiune 210*297 mm; ambalare 

500 coli/top; hârtia A4 are următoarele 

caracteristici: gramaj minim 80 g/mp; 

grad de alb minim 95%; opacitate de 

tipărire minim 90%; grosime minim 108 

microni; netezime față/verso minim 

25/25; rezistență la tracţiune minim 3,5 

kN/m; umiditate maxim 4,3 %; cenuşă 

maxim 11,70% top 1000 



3. Folie plastic A4 100 buc/set 

Folie din polipropilenă, prforaţii standard 

pentru îndosariere, cu deschidere în partea 

superioară, format A4 set 150 

4. Mapă clipboard Mapă format A4, material plastic buc. 10 

5. Mapă plastic cu elastic 

Mapă plastic cu elastic, confecţionată din 

polipropilenă, pentru documente A4 buc. 20 

6. Biblioraft marmorat 7.5 cm 

Biblioraft marmorat, lăţime 7,5 cm, 

confecţionat din carton rigid caşerat în 

interior şi exterior, cu mecanism metalic 

nichelat, colţuri inferioare protejate 

metalic pentru o rezistenţă îndelungată, 

etichetă pe cotor buc. 120 

7. Decapsator capse 

Decapsator de metal pentru decapsarea 

capselor 24/6, prevăzut cu sistem de 

blocare buc. 10 

8. Post it 75/75 

Post it 75*75 mm, file autoadezive, 

diverse culori set 200 

9. Plic C 5 Alb 

Plic C5, hârtie albă, prevăzut cu bandă 

siliconică, dimensiunbe 162*229mm buc. 200 

10. Plic C4  cu burduf 

Plic C4 cu burduf, dimensiuni : 25 cm 

(lăţime) x 35 cm (lungime) x 5 cm 

(burduf), prevăzut cu bandă siliconică buc. 100 

11. Dosar pentru încopciat 

Dosar pentru încopciat 1/1, confecționat 

din carton duplex de 230gr/mp, șină 

metalică din oțel rezistentă, prevăzut in 

exterior cu sistem metalic de încopciere în 

bibliorafturi buc. 100 

12. Dosar A4  cu şină plastic 

Sosar din plastic cu şină plastic,diverse 

culori buc. 100 

13. Capsator 24/6 

Capsator metalic 24/6, mecanism şi corp 

de metal, utilizare capse 24/6  buc. 5 

14. Capse 24/6 Capse 24/6 ambalate în cutie de carton  cutie 50 

15. Set separator 11*24 cm  

Set separator 11*24 cm, carton, diverse 

culori set 100 

16. Marker vârf gros 2,5 mm Marker permanent, vârf rotund de 2,5 mm buc. 30 

17. Text marker Text marker cu vârf plat, diverse culori buc. 30 

18. 

Marker permanent pentru 

CD/DVD Marker permanent pentru CD/DVD buc. 20 

19. Glue stick 

Lipici stick solid , ambalat în tub de 

plastic buc. 15 

20. CD-uri 

CD-R înregistrabile, capacitate de stocare 

700 MB buc. 150 

21. DVD-uri DVD+/-R, capacitate de stocare 4,7 GB buc. 150 

22. Memorie USB 32 GB Memorie USB 32 GB buc. 20 

23. Foarfecă metalică 

Foarfecă cu braţele din oţel inoxidabil, 

mâner din material plastic, format mare buc. 5 

24. Agrafe de birou 33 mm 

Agrafe de birou nichelate, lungime 33mm, 

ambalare 100 buc.în cutie de carton cutie 200 

25. Agrafe de birou 78 mm 

Agrafe de birou nichelate, lungime 78mm, 

ambalare în cutie de carton cutie 150 



26. Fluid corector Culoare albă netransparentă buc. 50 

27. Scotch Bandă adezivă transparentă buc. 20 

28. Cartuş multifuncţională color  

Cartuş Toner pentru imprimantă HP MFP 

M570dn (507A Black, 507A Cyan, 507A 

Yellow, 507A Magenta) set 6 

29. Cartus imprimantă 

Cartuş tip HP CE255X negru pentru 

imprimantă HP LaserJet PRO MFP 

M521dw buc. 6 

30. Pix de unică folosinţă 

Pixuri de unică folosinţă, vârf 1 mm, 

culoare albastră buc. 300 

31. Pix gel Pix mină gel, culoare albastră buc. 150 

32. Tuş Tuş pentru ştampilă, culoare neagră buc. 10 

33. Agendă 

Format A5, nedatată, copertă buretată, cu 

bandă elastică buc. 30 

34. Buretieră 

Buretieră plastic, cu burete, rotundă cu 

diametru de 75 mm buc. 10 

 

Modalitate de desfășurare: Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea 

determinării valorii estimate. 

!!! Se poate transmite orice altă informație considerată necesară cu privire la cerințele necesare a fi 

trecute în Caietul de sarcini.  

Ofertele, precum și alte informații se pot transmite la adresa de e-mail: mediu@primaria-

constanta.ro. 

Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 


