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Mecanismul Financiar al Spațiului Financiar European (SEE) 2009 - 2014 

Programul Fondul ONG în România 

Componenta 2 Justiție Socială  

Subcomponenta 2.2 Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii 

Titlul proiectului: FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE 

Contract de finanțare: RO2013_C2.2_10 

 

Asociația FILANTROPIA - SEVERIN 
 

Nr. 239 / 06.08.2014 

 

Către:  OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 

 

INVITAŢIE  

în vederea depunerii ofertei pentru achiziția unei linii de producție ambalaje din carton 

necesare în cadrul  

Proiectului RO2013_C2.2_10 - “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE” 

 

Asociația FILANTROPIA – SEVERIN  invită operatori econimici interesați să depună 

ofertă în vederea achiziției având ca obiect “Furnizare linie de producție ambalaje din carton pentru 

unitatea protejată”, necesare în cadrul Proiectului RO2013_C2.2_10 - “FERESTRE DESCHISE 

SPRE COMUNITATE”. 

1. Date privind achizitorul Denumire: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN. 

Categorie: asociație înființată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, înscrisă în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Drobeta Turnu 

Severin sub nr. 30/14.12.2004 

Sediu: Str. I. G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. 

Mehedinti, cod poștal 220103. 

Website: www.filantropiaseverin.ro; Telefon: 0252333049;  

Fax: 0252333039. 

Cod fiscal: 17079735. 

Cont bancar: RO47RNCB0179034565880008 deschis la BCR 

Sucursala Dr. Tr. Severin. 

Reprezentant legal: ACHIM George Daniel - manager proiect. 

http://www.filantropiaseverin.ro/
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2. Obiectul contractului Denumirea contractului: Furnizare linie de producție ambalaje din 

carton pentru unitatea protejată.  

Obiectul contractului constă în furnizarea unei linii de producție a 

ambalajelor din carton cu care va fi dotată unitatea protejată ce va fi 

înființată în cadrul Proiectului RO2013_C2.2_10 - “FERESTRE 

DESCHISE SPRE COMUNITATE”, în Drobeta Turnu Severin, Str. 

Mihai Eminescu nr. 1, jud. Mehedinți. 

Linia de producție are următoarele componente: utilaj de ștanțat tip 

roll; banc de lucru; ghilotină; aparat lipire; aparat de biguit și 

microperforat; scule de mână (perforatoare tip clește, foarfeci, cuttere, 

dispensere pentru bandă adezivă). 

Servicii accesorii furnizării produselor: livrarea liniei de producție la 

locul indicat de achizitor (sediul unității protejate -  Drobeta Turnu 

Severin, Str. Mihai Eminescu nr. 1, jud. Mehedinți), instalarea sa, 

instruirea personalului achizitorului, asigurarea asistenței tehnice și a 

service-ului pe perioada de garanție. 

3. Cod CPV  42611000-2 Maşini-unelte cu utilizare specială; 39151200-7 Bancuri 

de lucru; 42661100-8 Echipament de lipire; 30123400-1 Maşini de 

pliat; 44511000-5 Scule de mână; 30197330-8 Perforatoare; 

39241200-5 Foarfece; EA21-5 Destinat/adaptat persoanelor cu 

deficienţe de vedere. 

4. Cantități Linia de producție ambalaje din carton este compusă din:  

- utilaj de ștanțat tip roll = 1 buc.; 

- banc de lucru = 1 buc.; 

- ghilotină = 1 buc.; 

- aparat lipire = 1 buc.; 

- aparat de biguit și microperforat = 1 buc.; 

- perforator tip clește = 3 buc.; 

- foarfecă = 3 buc.; 

- cutter = 3 buc.; 

- dispenser pentru bandă adezivă = 3 buc. 
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5. Specificațiile tehnice ale 

produselor ce urmează a 

fi achiziționate 

Componentele liniei de producție a ambalajelor din carton au 

următoarele specificații tehnice: 

Utilaj de 

ștanțat tip 

roll 

- lățime de lucru: minim 1200 mm; 

- lățime ștanță:  900 mm; 

- lungime ștanță: 1400 mm; 

- tambur superior: diametru 270 mm; 

- tambur inferior: diametru 220 mm; 

- randament: minim 600 de treceri/oră; 

- tensiune alimentare: 380V și 220V, 50Hz; 

- putere instalată: maxim 2,5 kW; 

- dimensiune: maxim 5000 x 3000 x 1500 m;  

      (L x l x h) 

- greutate: maxim 1000 kg. 

Banc de 

lucru  

- dimensiune: 2000 x 1200 x 800 m; 

      (L x l x h) 

- structura de rezistență: cadru metalic, picioare de 

metal; 

- spații depozitare: 2 corpuri, confecționate din tablă 

sau lemn / pal melaminat minim 18 mm grosime, cu 

câte 3 sertare; fiecare corp are dimensiunea de 600 x 

500 x 600 mm (L x l x h), iar sertarele dispun de 

încuietore, mânere metalice și dispozitive de glisare pe 

role; 

- suprafața de lucru: 2000 mm x 1200 mm, 
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confecționată din blat rezistent la acțiuni mecanice și 

termice, cu grosimea de minim 25 mm, iar marginile 

finisate cu cant de plastic dur. 

Ghilotină - acționare: manuală; 

- format: A3; 

- lungime de tăiere: minim 400 mm; 

- capacitate de tăiere: minim 300 coli (hârtie 80 

g/mp); 

- ghidaj pentru hârtie: ajustabil; 

- scală: gradație exprimată în mm și în inch; 

- mod presare hârtie: manual; 

- material confecționare: lama tăietoare este realizată 

din oțel, corpul ghilotinei din tablă metalică, iar 

capacul de protecție este din plastic; 

- dimensiuni: maxim  800 x 600 x 500 mm; 

     (L x l x h) 

- greutate: maxim 45 kg. 

Aparat lipire  - tip: pistol electric de lipit prin topire baton / baghetă 

de adeziv, cu suport de încălzire; 

- alimentare: 220V, prin suportul de încărcare / 

încălzire; 

- putere pistol: 120W; 

- trepte de încălzire: 3; 

- timp de încălzire: maxim 5 minute; 
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- dimensiuni pistol: maxim 200 x 40 x 200 mm; 

       (L x l x h) 

- rezerve de adeziv: diametrul de 11mm; 

- temperatura de topire: 220ºC; 

- greutate pistol: maxim 0,5 kg. 

Aparat de 

biguit și 

microperforat  

- aparat multifuncțional pentru biguire simplă, dublă, 

microperforare; 

- acționare: manuală; 

- format: A3; 

- lățime de lucru: minim 350 mm; 

- grosime de biguire: 400 g/mp; 

- grosime de microperforare: 250 g/mp; 

- ghidaje pentru orientarea hârtiei: 2; 

- dimensiuni: maxim 700 x 600 x 200 mm; 

     (L x l x h) 

- greutate: maxim 15 kg. 

Perforator tip 

clește 

- confecționat din metal; 

- capacitate de perforare: minim 25 coli (hârtie 80 

g/mp); 

- dimensiuni perforare: găuri rotunde cu diametru de 5 

mm; 

- permite aplicarea de capse metalice rotunde. 

Foarfecă - foarfecă profesională pentru hârtie şi carton; 

- lungime totală: 20 cm. 
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- lame tăietoare: confecționate din oţel inoxidabil, 

tratat pentru duritate, ce asigură păstrarea tăişului fără 

reascuţire. 

- echipată cu şurub pentru calibrarea tensiunii. 

Cutter - cutter profesional multifuncțional, cu lamă de 18 mm 

(lățime standard); 

- mâner ergonomic, din plastic rezistent; 

- reglaj lamă: prin șurub de strângere lamă pentru 

lungimi variabile; 

- carcasă din metal pentru protecția lamei. 

Dispenser 

pentru banda 

adezivă 

- aplicator de bandă adezivă; 

- lățime bandă adezivă: 50 mm;  

- confecționat din material plastic rezistent, cu mâner 

ergonomic cauciucat; 

- prevăzut cu rolă de cauciuc pentru presarea benzii 

adezive; 

- dispune de dispozitiv de tăiere a benzii adezive. 

6. Valoarea estimată a 

contractului 

30.534,60 lei, fără TVA, reprezentând 6.887,09 euro, fără TVA, la 

cursul de schimb oficial publicat de Banca Națională a României 

valabil pentru data de 04.08.2014: 1 euro = 4,4336 lei. 

7. Date privind procedura 

de atribuire 

Produsele menționate se achiziționează de către Asociația Filantropia 

- Severin, în calitate de Promotor al Proiectului RO2013_C2.2_10 – 

“FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”, prin procedura 

“achiziție competitivă simplificată”, în conformitate cu Procedura 

pentru achizițiile efectuate de către Promotorii de proiecte și 

partenerii acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă 
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din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic 

European 2009 – 2014, aprobată de Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile în calitate de operator al acestui progam, și cu 

Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul 

proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul 

“Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin 

mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul 

MFE nr. 1120/2013. 

8. Criterii de eligibilitate / 

calificare  

Criterii de eligibilitate (pentru dezvoltarea acestora, vă rugăm să 

consultați prevederile obligatorii ale Documentației de atribuire 

anexate prezentei invitații): 

- ofertanul nu trebuie să se afle în niciuna din situațiile care determină 

imposibilitatea de participare la procedura de atribuire sau excluderea 

din procedura de atribuire, potrivit legislației în vigoare; 

-  ofertantul nu trebuie să se afle în vreuna din situațiile definite de 

lege ca fiind conflict de interese; 

-  ofertantul trebuie să aibă în domeniul de activitate furnizarea 

produselor care fac obiectul procedurii de atribuire și să fie autorizat 

în acest scop, potrivit prevederilor legale; 

- ofertantul trebuie să prezinte datele de identificare, conform 

cerințelor achizitorului. 

9. Data limită pentru 

solicitarea de clarificari 

Data și ora limită: 11.08.2014 ora 12:00. 

Clarificările trebuie să fie solicitate în scris și transmise achizitorului 

la sediul acestuia (Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str. I.G. 

Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți) sau prin 

fax la numărul 0252333039 ori prin email la adresa 

ferestredeschise@filantropiaseverin.ro. 

10. Termenul-limită de 

depunere a ofertei 

13 august 2014, ora: 12:00. 

 

mailto:ferestredeschise@filantropiaseverin.ro
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11. Adresa la care se trimite 

oferta și modul de 

prezentare  

Oferta se trimite la adresa: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, 

Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, 

cod poștal 220103. 

Modul de prezentare al ofertei: Oferta (plicul conținând documentele 

de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară) se depune 

pe suport fizic (hârtie) la sediul achizitorului. Depunerea se poate 

face prin poștă (ori serviciu de curierat) sau direct de către 

reprezentantul ofertantului la sediul achizitorului. Ofertantul se va 

asigura că oferta sa a ajuns la achizitor înainte de termenul limită de 

depunere a ofertelor. Nu vor fi admise plicuri deteriorate sau 

desfăcute.  Oferta nu se depune prin mijloace electronice. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Documentația de 

atribuire anextă prezentei invitații. 

12. Modalitatea de 

exprimare a valorii 

ofertei 

Prețul ofertei se exprimă în lei românești (RON), cu indicarea distincă 

a taxei pe valoarea adăugată. Valoarea ofertei se va exprima ca preț 

total pentru linia de producție (pentru toate componentele sale). 

13. Limba în care trebuie 

redactată oferta 

Oferta se va redacta în limba română. 

Documentele redactate într-o alta limbă decât cea română vor fi 

prezentate însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

14. Perioada de valabilitate 

a ofertei 

30 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor. 

15. Data, ora și locul 

deschiderii ofertelor 

Data și ora deschiderii ofertelor: 13 august 2014, ora: 14:10. 

Locul deschiderii ofertelor: sediul Asociației FILANTROPIA – 

SEVERIN, situat în Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, 

județul Mehedinți. 

16. Finanțarea achiziției Achiziția are loc în cadrul Proiectului RO2013_C2.2_10 - 

“FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”, proiect finanțat 

prin Fodul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului 

European 2009 – 2014, și din fonduri proprii / contribuția proprie a 

achizitorului 

17. Criteriul de atribuire a 

contractului 

Criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scăzut. 
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Manager proiect 

Pr. ACHIM George Daniel 

Responsabil achiziții 

Jr. BOIERU Lucian Cosmin 

 

18. Termen de livrare 10 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție. 

19. Modul de obținere a 

documentației de 

atribuire 

Documentația de atribuire este atașată prezentei invitații de 

participare.  

20. Reguli de verificare și 

audit 

Ofertantul se va supune acelorași reguli de verificare și audit ca și 

achizitorul. 

21. Informații suplimentare Pentru mai multe informații privind Proiectul RO2013_C2.2_10 - 

“FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”, puteți accesa 

siteul achizitorului: www.filantropiaseverin.ro. 

Informații suplimentare privind prezenta procedură de achiziție puteți 

obține de la: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str. I. G. 

Bibicescu nr. 6, jud. Mehedinți, telefon: 0252333049, fax: 

0252333039, e-mail: ferestredeschise@filantropia.ro. 

22. Persoana de contact  Boieru Lucian Cosmin – responsabil achiziții. 

http://www.filantropiaseverin.ro/
mailto:ferestredeschise@filantropia.ro

