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Nesecret 
Nr. 1994/30.06.2021 

 
 

ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
În atenția tuturor operatorilor economici interesați 

 
Casa Județeană de Pensii Brașov, cu sediul în Brașov, Str.13 Decembrie, Nr.43 A, telefon 
0268418055, în calitate de autoritate contractantă, intentioneaza, in temeiul art.  7 alin. 5 
din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, să achiziționeze urmatorul pachet cu produse  
de papetarie, conform caietului de sarcini: 
 

- 300 bucati dosar plastic cu sina 
- 20 bucati registru de casa autocopiativ 
- 10 seturi foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane 
- 10 seturi ordin de deplasare 
- 5 bucati registru intrari-iesiri A4 
- 5 bucati registru intrari-iesiri A3 
- 5 bucati registru distribuire corespondenta 
-5.000 bucati fisa evidenta drepturi partea I 
-5.000 bucati fisa evidenta drepturi partea II 

 
Cod CPV : 
22810000-1 – Registre din hartie sau din carton 
 
Modalitatea de achiziție: 
Prin achiziție directă, din Catalogul electronic SICAP.  
 
Condiții generale de ofertare/ evaluarea ofertelor: 
 
Operatorii economici interesați, vor putea accesa și descărca de pe site-ul Casei Județene de 
Pensii Brașov/ Informații de interes public/ Achiziții publice - https://www.casadepensiibv.ro 
– Anunțul si Caietul de sarcini.  
 
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară detaliată astfel încât aceasta să respecte 
cerințele din Caietul de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii. 
  
Prețul final ofertat va cuprinde prețul produselor menționate mai sus, alte costuri – franco-
depozit beneficiar. 
 
În situația nerespectării acestor cerințe, oferta este considerată neconformă. 
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Oferta tehnico-financiară se va prezenta în lei, fără TVA.  
 
Se va menționa dacă ofertantul este plătitor de TVA.  
 
Nu se admit oferte alternative.  
 
Nu se acceptă oferte ce conțin prețuri condiționate. 
 
Limba de redactare a ofertei este limba română.  
 
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile. 
 
Plata facturii se va face în lei, prin ordin de plată, într-un cont de trezorerie, indicat de 
furnizor, în termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii la sediul Casei Județene de 
Pensii Brașov . 
 
Operatorii economici interesați, au obligația de a posta în catalogul electronic SICAP, 
www.sicap-prod.e-licitatie.ro, oferta de preț și principalele caracteristici tehnice, în 
conformitate cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, până în data de 06.07.2021, ora 
13.00. 
 
După postarea în catalogul electronic SICAP, operatorii economici vor transmite în mod 
obligatoriu, până în data de 06.07.2021, ora 13.00 pe adresa de e-mail: 
achizitii.bv@cnpp.ro, următoarele: 

- notificarea de postare în catalogul electronic SICAP (cu datele de identificare ale 
ofertantului și a ofertei), 

- oferta tehnico-financiară detaliată, care să cuprindă toate detaliile tehnice și 
financiare ale produselor ofertate. 
 
Condiții de livrare :  
Livrarea se va face la sediul Casei Județene de Pensii Brașov din Brașov, Str. 13 Decembrie, 
Nr. 43 A, în intervalul orar : de luni până joi între orele 08.00 – 16.00, vineri între orele 08.00 
– 12.00. 
 
Livrarea produselor se va face în termen de maxim 5 zile de la finalizarea achiziției în 
catalogul electronic SICAP. 
 
Furnizorul are obligația de a ambala produsele astfel încât acestea să ajungă în bună stare la 
destinația finală, să fie asigurată integritatea cantitativă și calitativă a produselor pe perioada 
transportului și depozitării. 
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Produsele necorespunzătoare se vor returna pentru înlocuire. 
 
Transportul produselor va fi inclus în preț – franco-depozit beneficiar. 
 
Produsele vor fi însoțite de factura fiscala, aviz de însoțire a mărfii, certificatul de garanție și 
calitate/ conformitate, dacă este cazul. 
 
Criteriu de adjudecare :  
Prețul cel mai scăzut/pachet în condițiile respectării specificațiilor din Caietul de sarcini. 
 
Sursa de finanțare :  
Buget Asigurări Sociale de Stat  
 
Prezentul anunț nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea Casei Județene de Pensii 
Brașov. 
 
 
Director Executiv  
Diana ITU 
 
Director Executiv Adjunct 
Ioana RACOVITEANU 
 
 
Vizat 
Compartiment Juridic 
 
 
Serviciul  Financiar, Contabilitate și Achiziții Publice  
Șef Serviciu Alina DIMA 
 
 
Consilier Achizitii Publice 
Razvan MARMANDIU 
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          Nesecret 
                                                          

                                                                             Nr. 1993/ 30.06.2021 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

1. GENERALITATI 
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice si constituie ansamblul cerintelor 
minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico-
financiara, pentru Registrele din hartie sau din carton, care urmeaza a se achizitiona 
conform Legii nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice. 
Cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt minime si obligatorii. 
 
2. OBIECTUL ACHIZITIEI 
 
Achizitionarea unui pachet cu produse de papetarie format din:  

 
- 300 bucati dosar plastic cu sina 
- 20 bucati registru de casa autocopiativ 
- 10 seturi foi de parcurs pentru autovehicule transport persoane 
- 10 seturi ordin de deplasare 
- 5 bucati registru intrari-iesiri A4 
- 5 bucati registru intrari-iesiri A3 
- 5 bucati registru distribuire corespondenta 
-5.000 bucati fisa evidenta drepturi partea I 
-5.000 bucati fisa evidenta drepturi partea II 

 
3. AUTORITATEA CONTRACTANTA 
 
Casa Judeteana de Pensii Brasov 
Sediu : Brasov, Str. 13 Decembrie, Nr. 43A 
Telefon : 0268 418055 
E-mail : achizitii.bv@cnpp.ro 
 
4. SURSA DE FINANTARE 
Buget Asigurari Sociale de Stat 
 
5. LEGISLATIA APLICABILA 
Legea nr. 98/ 2016, privind achizitiile publice 
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Hotarârea nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitiile publice/acordului cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
 
6. SPECIFICATII TEHNICE 
 

Denumire Descriere 

Dosar plastic cu sina 
dosar cu sina si perforatii din polipropilena, 
prevazute cu alonja pentru indosariere si 
eticheta pentru personalizare 

Registru de casa 
autocopiativ 

numar de file -100, impartite in 50 seturi a 
cate 2 exemplare (alb, verde), neinseriate 
tiparit doar fata, alb-negru, pe hartie 
autocopiativa de 55g/mp.  

Foi de parcurs pentru 
autovehicule transport 
persoane 

Foi parcurs transport persoane, format A4, 100 
bucati/bloc, finisare microperforatie sau capsa. 

Ordin de deplasare Tipizat nepersonalizat, format A5, tipar 
fata, hartie offset, 100 file /set 

Registru intrari-iesiri – A4 
cartonat, A4, 150 file, 30 randuri, conform 
model 

Registru intrari-iesiri – A3 
cartonat, A3, 150 file, 36 randuri, conform 
model 

Registru distribuire 
corespondenta 

cartonat, A4, 150 file, 15 randuri, conform 
model 

Fisa evidenta drepturi 
partea I 

dimensiune 21/19 cm; 
 carton alb semilucios , densitate 120 
g/mp; 
fata-verso, conform model 
 

Fisa evidenta drepturi 
partea II 

dimensiune 21/19 cm; 
carton alb semilucios,  densitate 120 g/mp; 
fata-verso, conform model 
 

 
 
7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 
 
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii in totalitate a 
specificatiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini. 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                    CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII                                

                  Brașov             
                                                                                                          

 
Str. 13 Decembrie Nr. 43A, Braşov   
Tel.: +40 0268 418055 
Fax : 0268 472216 
www.casadepensiibv.ro 
 

8. TERMEN DE LIVRARE: 
Maxim 5 zile de la data finalizarii achizitiei in Catalogul electronic SEAP/ SICAP. 
 
 
 
 
 
Director Executiv                                                              Director Executiv Adjunct                                                    
Diana ITU                                                                          Ioana RACOVITEANU 
 
 
 
Vizat 
Compartiment Juridic 
 
 
Serviciul  Financiar, Contabilitate și Achiziții Publice  
Șef Serviciu Alina DIMA 
 
 
Consilier Achizitii Publice 
Razvan MARMANDIU 
 











REGISTRU INTRARE IESIRE A4 

 

 



 

 



 

 
 
 



REGISTRU INTRARE-IESIRE A3 
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