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FORMULAR DE SPECIFICAŢII TEHNICE
Achiziţia de bunuri: Consumabile pentru instruire
Denumirea achiziţiei: Consumabile
Lot 1:
Specificaţii tehnice solicitate
Denumire produs: Consumabile papetărie şi birotică
Descriere generală:
- set pixuri
- seturi markere
- cutii creioane colorate
- ascuţitori
- banda corectoare
- fluid corector
- radiere
- capsatoare profesionale
- cutii capse
- perforatoare
- topuri hârtie albă
- topuri hârtie colorată
- bibliorafturi
- caiete mecanice şi rezerve caiete
- coli etichete autoadezive
- cub post-ituri
- top coperte
- pachet spire din plastic indosariere
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
- set pixurkminimum şase pixuri în culori diferite;
- set markere evidenţiatoare, în minimum şase culori, pentru toate tipurile de hârtie;
- cutie creioane coiorate: minimum 12 creioane lungi, în diferite culori;
- ascuţitoare dublă cu rezervor (eventual şi radieră), formă/culoare atractivă
- aparat cu bandă corectoare, minimum 5mmx6 m, care acoperă literele tipărite,
cerneala şi tuşul, uscare instantanee;
- fluid corector pentru hârtie, carton sau folie, cu uscare imediată;
- radieră în formă originală, care nu se sfărmiţează excesiv;
- capsator profesional pentru 100 coli;
- cutie capse pentru capsator profesional;
- perforator metalic minimum 70 de coli;

-

Specificaţii tehnice solicitate
top hârtie albă A4,80 g/mp, minimum 500 coli/top, grad înalt de alb, pentru
imprimat alb-negru şi color la orice fel de imprimantă;
topuri hârtie colorată, compatibilă cu imprimante de orice fel, minim um 500 coli în
top {disponibilă în patru culori diferite, câte una pentru fiecare top)
biblioraft plastifiat 7-8 cm roşu;
biblioraft plastifiat 5 cm roşu;
caiet mecanic din carton rigid laminat, format A, cu două inele, 40mm {preferabil
roşu);
rezervă caiet mecanic A4, pentru două inele, foi dictando;
top coli etichete autoadezive, compatibile cu imprimante;
cub notite adezive tip post-it, diverse culori, minimum 450 file;
top coperti indosariere A 4100 buc.
pachet 100 buc. Spire din plastic pentru îndosariere, 8mm, A4;

Lot 2:
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Specificaţii tehnice solicitate
Denumire produs: Whiteboard magnetic rotativ 2 feţe 120x240 cm, panou plută (minimum
90xl20cm).
Descriere generală: whiteboard magnetic rotativ cu 2 feţe, ramă aluminiu (albă) si suport
mobi!, dimensiune: 120x240 cm, panou plută (minimum 90x120cm).
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
- suprafaţă rezistentă la zgârieturi, cu ramă din aluminiu;
- tăviţă pentru markere;
- utilizare multiplă: atât cu magneţi cât şi cu markere pentru whiteboa rd;
- scrierea se face cu markere lavabile iar ştergerea cu burete;
- stativ din aluminiu mobil prevăzut cu 4 roti ce permite rotirea tablei pentru o
vizualizare foarte buna din toate unghiurile.
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar
- scrierea se face cu markere lavabile, iar ştergerea cu burete;
- stativ din aluminiu mobil prevăzut cu 4 roţi ce permite rotirea tablei pentru o
vizualizare foarte bună din toate unghiurile.
Piese de Schimb
Instrumente şi Accesorii:
Set markere whiteboard cu vârf rotund, în diverse culori, şi burete;
Set magneţi.
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