Materiale pentru Programe Culturale – BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI
I.

Descriere produse

Referinta interna:
(programul curs IT
pt.seniori)
Valoarea produse
Total valoare (TVA inclus)

 Hârtie XEROX Transit, Culoare: alb, Format/ dimensiune : A4/ 21 x 29,7 cm, Gramaj: 80
g/mp, Ambalare: 500 coli/ top, Compatibilitate: Imprimante laser/inkjet şi copiatoare,
Cantitate: 2 topuri;
 Hârtie XEROX Transit, Culoare: alb, Format/ dimensiune : A3/ 29,7x 42 cm, Gramaj: 80
g/mp, Ambalare: 500 coli/ top, Compatibilitate: Imprimante laser/inkjet şi copiatoare,
Cantitate: 3 topuri
 Folie protecţie documente, plastic transparent, Format: A4 portret, cu deschidere în
partea superioară, 100 buc./set, Cantitate: 1 top
 Capse RAPID Standard, dimensiune 24/6, 1000 buc./cutie, Cantitate: 1 cutie
 Prelungitor schuko 4 prize cu întrerupător, lungime cablu: 5m, Cantitate: 5
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 Agrafe metalice, material: metal nichelat inoxidabil, dimensiuni: 28 mm, ambalare:
100 buc./cut., Cantitate: 2;
 Agrafe metalice, material: metal inoxidabil, dimensiuni: 50 mm, ambalare: 100
buc./cut., Cantitate: 2;
 Alonje îndosariere, material: plastic, culori: diferite, dimensiuni: 3,4 x 15 cm, ambalare:
25 buc./set, Cantitate: 2;
 Ascuţitoare cu rezervor dublă, culori: diferite, Cantitate: 1;
 Banda adezivă transparentă (scotch), dimensiuni: 15 mm x 33 m, Cantitate: 2;
 Banda adezivă transparentă (scotch), dimensiuni: 48 mm x 66 m, Cantitate: 2;
 Biblioraft NOKI, PP, format/ dimensiune: A4/ 21 x 29,7 cm, lăţime cotor: 75 mm,
Cantitate: 5;
 Buline siliconice dublu-adezive DODZ, diametru: 6 mm, înălţime: 2 mm, aplicare
permanentă, dispuse pe rolă, ambalare: 300 buc., 3L, pentru: hârtie, metal, plastic,
lemn, spuma, textile, non toxic, fără acid, Cantitate: 2;
 Capse RAPID 24/6 1M Strong, ambalare: 1000/cut, Cantitate: 1;
 Capse RAPID 24/8+ Superstrong, ambalare: 1000/cut., Cantitate: 1;
 Coperți îndosariat termic OPUS TermoLUX, culoare: albă, tip copertă: transparentă,
dimensiune cotor: 1,5 mm, capacitate îndosariere: 15 coli/ 80g/mp, ambalare: 25
buc./set, Cantitate: 2;
 Corector fluid + diluant set NOKI, cantitate: 20 ml, Cantitate: 2;
 Creion STAEDLER NORICA cu gumă, material mină: grafit, tărie mină: HB2, Cantitate: 5;
 Creion mecanic ROTRING TIKKY, grosime mină: 0.5 mm, Cantitate: 5;
 Cutter mic TURIKAN SX-42 (+ 2 rezerve) cu şină metalică şi buton autoblocare,
Cantitate: 1;
 Dispencer ERICHKRAUSE cu bandă adezivă, dimensiuni bandă: 48 mm x 50 m,
Cantitate: 1;
 Dosar din carton PLUSS, închidere: plic, culoare: alb, gramaj: 230 g/mp, Cantitate: 10;
 Dosar carton ELBA de 250 gr/mp, cu alonja pentru îndosariere documente şi
mecanism de încopciere în biblioraft, Cantitate: 20;
 Dosar din plastic cu şină şi multiperforaţii NOKI, culoare: roşu, ambalare: 25 buc./set,
Cantitate: 4;
 Elastice pentru bani DONAU, culori: asortate, dimensiuni: 57 x 1,5 mm, ambalare: 100
g/punga, Cantitate: 1;
 Etichete autoadezive TANEX, culoare: alb, format/ dimensiune: A4/ 21 x 29,7 cm,
colţuri drepte, 140g/ mp, ambalare: 100 coli/ cutie, Cantitate: 1;
 Film Index adeziv NOKI, material: plastic, dimensiuni: 12 x 45 mm, ambalare: 20 file x
8 culori, Cantitate: 5;
 Flipchart magnetic (tablă), dimensiuni: 70 x 100 cm, înălţime reglabilă: max. 175 cm,
tăviţă pentru markere: 60 cm, include: burete şi 5 magneţi, Cantitate: 1;
 Foarfecă, material: oţel inoxidabil, lungimea lame: 15 cm, Cantitate: 2;
 Hârtie flipchart (rezervă), culoare: albă, dimensiuni hârtie: 70 x 100 cm, gramaj: 70
g/mp, perforaţii standard, tipar velina (alb simplu), ambalare: 50 coli/set, Cantitate: 4;
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 Hârtie XEROX BUSINESS A4, culoare: alb, format/ dimensiune: A4/ 21 x 29,7 cm,
gramaj: 80 g/mp, ambalare: 500 coli/ top, compatibilitate: Imprimante laser/inkjet şi
copiatoare, Cantitate: 10;
 Hârtie XEROX BUSINESS A3, culoare: alb, format/ dimensiune: A3/ 29,7 x 42 cm,
gramaj: 80 g/mp, ambalare: 500 coli/ top, compatibilitate: Imprimante laser/inkjet şi
copiatoare, Cantitate: 3;
 Hârtie XEROX COLOTECH+, culoare: alb, lucios, format/ dimensiune: A4, / 21 x 29,7
cm, gramaj: 140 g/mp, ambalare: 400 coli/top, Cantitate: 1;
 Hârtie XEROX COLOTECH+, culoare: alb, mat, format/ dimensiune: A4, / 21 x 29,7 cm,
gramaj: 160 g/mp, ambalare: 250 coli/top, Cantitate: 1;
 Hârtie XEROX COLOTECH+, culoare: alb, mat, format/ dimensiune: A4, / 21 x 29,7 cm,
gramaj: 300 g/mp, ambalare: 125 coli/top, Cantitate: 1;
 Magneţi coloraţi pentru tablă magnetică, diametru: 22 mm, 12 buc./set, Cantitate: 1;
 Marker permanent SCHNIDER Maxx 220S, 4 culori diferite/set, Cantitate: 2;
 Marker permanent CD/DVD cu două capete PILOT TWIN BEGREEN, vârfuri de grosimi
diferite, scriere fină şi extrafină, culori: 2 negru + 2 roşu + 2 albastru, Cantitate: 6;
 Mine creion mecanic FABER-CASTELL, dimensiuni: 0.5 mm, tărie mină: 2B, material:
Super-Polymer, Cantitate: 5;
 Patafix UHU, pastile dublu adezive, ambalare: 80 buc., Cantitate: 2;
 Perforator RAPID FC20 FASHION, material: metal, cu clapă și bază ranforsate cu plastic
ABS, capacitate de perforare: 80 gsm (până la 20 coli), Cantitate: 1;
 Pix cu mecanism negru GRIP 2022 FABER-CASTELL, Cantitate: 5;
 Planner magnetic anual SMIT, dimensiune: 60 x 120 cm, include: set de benzi
magnetice orizontale cu zilele lunii (1-31) şi accesorii pentru montare, Cantitate: 1;
 Plic C6, siliconic, culoare: alb, dimensiuni: 114 x 162 mm, gramaj: 80 g/mp, ambalare:
25 buc./set, Cantitate: 4;
 Plic C5, hârtie kraft gumat, streif gumat, dimensiuni: 162 x 229 mm, gramaj: 70 g/mp,
lăţime burduf: 20 mm, Cantitate: 10;
 Plic C4, hârtie kraft siliconic, streif siliconic, dimensiuni: 250 x 324 mm, gramaj: 120
g/mp, lăţime burduf: 40 mm, Cantitate: 20;
 Radiera creion 7081N 20 FABER-CASTELL, Cantitate: 5;
 Rigla CENTRUM 84822 cu șabloane cercuri, lungime: 30 cm, material: plastic,
Cantitate: 1;
 Set/ Kit curăţare LCD 6 in 1 GEMBIRD, setul include: 2 soluţii curăţare x 80 ml, 2
pensule diferite, 2 şerveţele microfibră (cod producător: Gembird CK-LCD-003),
Cantitate: 2;
 Textmarker Superfluorescent 1546 FABER-CASTELL, 4 culori/ set, Cantitate: 2;
 Toner negru – CANON, C-EXV21 Tonner Black Original, Cod produs : C-EXV21BK, 26000
pagini (5% încărcare/ draft), Cantitate: 4;
 Toner galben – CANON, C-EXV21 Tonner Yellow Original, Cod produs : C-EXV21Y,
14000 pagini (5% încărcare/ draft), Cantitate: 4;
 Toner magenta – CANON, C-EXV21 Tonner Magenta Original, Cod produs : C-EXV21M,
14000 pagini (5% încărcare/ draft), Cantitate: 4;
 Toner albastru – CANON, C-EXV21 Tonner Cyan Original, Cod produs : C-EXV21C,
14000 pagini (5% încărcare/ draft), Cantitate: 4;
Toner negru – HP, HP 51A Tonner Black Original, Cod produs: Q7551A, 6500 pagini (5%
încărcare/draft), Cantitate: 3
Valoarea produse
Total valoare (TVA inclus)
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Panou stradal batant Wind PRO, format publicitar A1 (/A0), format din 2 elemente,
ramă sistem CLICK cu lăţime 32 mm, variante de finisaj: negru, argintiu, include foliile
de protecție antireflex, sistemul batant oferă stabilitate și rezistență la exterior.
buc.
30
panou (idem mai sus) - dar format A0
buc.
30
Cablu de ancorare Eurolite Steel rope, din oţel cu 2 bucle şi carabină inclusă, lungime:
1,4 m, diametru/ grosime: 4 mm
buc.
30
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Panglică drapel tricolor naţional, lăţime 20 mm, rolă 50 ml rolă
Panglică drapel tricolor naţional, lăţime 50 mm, rolă 50 ml rolă
harta mare a României buc.
30

Valoarea produse
Total valoare (TVA inclus)

Valoare pentru format A1










IV.

Descriere produse















Referinta interna:
(necesar filiale)










Pagina 3 din 5

Valoare pentru format A0
RON
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12
10

RON

acuarele GIOTTO 24 culori/ set, include: 1 pensulă
set
59
ascuţitoare dublă cu container KOH-I-NOOR, culori: diferite
buc
103
banda adezivă hârtie (scotch hârtie), dimensiuni: 48 mm x 45 m buc
35
bandă dublu adezivă (scotch dublu adeziv), dimensiuni: 25 mm x 50 m
buc
53
banda adezivă transparentă (scotch), dimensiuni: 48 mm x 60 m buc
55
banda adezivă transparentă (scotch), dimensiuni: 15 mm x 33 m buc
60
bandă tricoloră, lăţime: 20 mm, rolă 50 m
rolă
29
bile polistiren DACO, diametru: 6 cm, ambalare: 4 buc./pachet
pachet 175
bloc desen PIGNA, 16 file, dimensiune: A4, / 21 x 29,7 cm, culoare hârtie: albă, gramaj:
110 g/mp
buc
298
bloc desen PIGNA, 16 file, dimensiune: A3, / 29,7 x 42 cm, culoare hârtie: albă, gramaj:
160 g/mp
buc
73
bureţi de vase simpli, material: poliuretan, culori: diverse, ambalare: 10 buc./ set
set
25
caiet PIGNA Clasic, format: A5, 48 pagini, foaie velină
buc
113
caiet PIGNA Clasic, format: A5, 48 pagini, foaie dictando buc
63
capse RAPID standard 24/6, ambalare: 1000/ cutie
cutie
78
carioca BIRELLO dual tip, lavabilă, non-toxică, capac ventilat, duble, grosime vârfuri:
2/4 mm, ambalare: 24 culori/ set
set
86
carton color DACO, dimensiune: A4, / 21 x 29,7 cm, culoare hârtie: 5 culori, gramaj:
160g/ mp, ambalare: 30 coli/ top
top
10
creion HB OFFICE POINT, ecologic, ascuţit, cu radieră, duritate mină: HB, ambalare 12
buc./ set
set
111
creioane colorate KOH-I-NOOR 24 culori, seria monştrii spaţiali, ambalare: 24 culori/
cutie
cutie
95
fetru asortat DACO, dimensiune: A4/ 21 x 29,7 cm, culoare: 5 culori, grosime: 1,4 mm,
ambalare: 10 coli/ set set
55
flipchart magnetic (tablă), dimensiuni: 70 x 100 cm, înălţime reglabilă: max. 175 cm,
tăviţă pentru markere: 60 cm, include: rezervă hârtie flipchart 20 coli/ top, burete, set
4 markere: negru, albastru, roșu, verde, şi 3 magneţi coloraţi
set
17
foarfeci decorative, lungime lamă: 13 cm, ambalare: 6 buc/ set
set
16
foarfeci grădiniță DACO, vârf rotunjit, lame din oţel, lungime lamă: 12,5 cm, culori:
diverse
buc
152
foarfeci TROJKA, lame: inox, mânere: plastic polipropilenic, dimensiuni lame: 14, 15 şi
21 cm, ambalare: 3 buc/ set set
27
folie protecție A4 EFICIENT perfect transparentă, tratată antistatic şi anti reflexie,
permite fotocopierea, fără reacţie chimică între document şi folie, dimensiune: A4/ 21
x 29,7 cm, perforații standard: 11 găuri, ambalare: 100 buc/ set set
29
glob pământesc geografic cu hartă politică, cartografia este în limba engleză,
diametru: 21,4 cm, înălţime: 30 cm, dimensiuni suport: 14 x 6.5 cm, material: plastic,
non-toxic
buc
11
lipici lichid BIC/ BIC white glue, culoare: alb, cu aplicator, lavabil, pentru: hârtie, carton,
fotografii, lemn, sticlă transparentă, gramaj: 118 ml
buc
242
lipici solid NOKI, gramaj: 40 g buc
320
hârtie de scris, dimensiune: A4/ 21 x 29,7 cm, culoare hârtie: albă, gramaj: 60g/ mp,
ambalare: 500 coli/ top
top
14
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hârtie flipchart (rezervă), culoare: albă, dimensiuni: 70 x 100 cm, gramaj: 70 g/mp,
perforaţii standard, tipar: velină (alb simplu), ambalare: 20 coli/ set
set
61
hârtie glasată autocolantă, dimensiune: A4/ 21 x 29,7 cm, culoare hârtie: 6 culori,
gramaj: 120g/ mp, ambalare: 6 file/ set set
30
hârtie XEROX BUSINESS A4, culoare: alb, format/ dimensiune: A4/ 21 x 29,7 cm,
gramaj: 80 g/mp, ambalare: 500 coli/ top, compatibilitate: Imprimante laser/inkjet şi
copiatoare top
29
hârtie XEROX BUSINESS A3, culoare: alb, format/ dimensiune: A3/ 29,7 x 42 cm,
gramaj: 80 g/mp, ambalare: 500 coli/ top, compatibilitate: Imprimante laser/inkjet şi
copiatoare top
1
instrumente de modelat lut Carioca Art Déco, material: lemn lăcuit cu capete inox, 4
instrumente diferite/ set
set
34
marker permanent SCHNIDER Maxx 220S, 4 culori diferite/set, pentru scriere pe folie
retroproiector sau pe orice suprafață lucioasă netedă, grosime: 0.4 mm, cap-off-ink
set
60
mărgele perlate adezive, aplicare pe diverse suporturi : pânză, carton etc.,
dimensiune: 6 mm, ambalare: 260 buc/ set
set
18
nisip kinetic/ Play sand, culoare: verde, portocaliu sau roz, conține: 12 forme, 5
ustensile şi planșetă pentru modelat, ambalare: cutie de plastic cu capac cu mâner,
dimensiuni cutie: 25 x 20 x 15 cm, greutate: 2200 g
set
20
ochi mobili auto adezivi DACO, ambalare: 120 buc/ folie folie
89
pahar plastic pentru pictură cu capac buc
124
paletă pentru pictat DACO, material: plastic, 6 secțiuni pentru apă, 4 secțiuni pentru
mixare culori, culoare: albă
buc
53
panou afişaj plută, dimensiune: 45 x 60 cm, rama din lemn 15 mm buc
10
pensule DACO pentru desen, grosimi: diferite, cu vârf drept şi rotund, include: paletă
albă din plastic, ambalare: 15 buc. /set set
39
perforator model DACO, dimensiune perforaţie: 1,8 cm, modele diverse
buc
43
pix cu gel AIHAO, grosime mină: 0,5 mm, culori: albastru, negru, roşu, verde
buc
191
plastilină Bic Kids, ambalare: 12 culori/ set
set
64
puzzle educativ Harta României, piese: 100
buc
32
radieră Stabilo Exam Grade 1196, dimensiuni: 62 x 22 x 11 mm, culoare: neagră
buc
85
rezerva bară silicon, diametru bară: 0,7 cm, lungime: 10 cm, ambalare: 12 buc/ set
set
59
sârmă pluşată, culori: diverse, 25 buc/ set
set
56
sclipici/ glitter pudră DACO Multisărăriţă, 6 culori, recipient din plastic cu 6
compartimente şi capac rotativ, cantitate: 50 g buc
28
sfoară bumbac, 100g/ ghem, culoare: albă
ghem 308
şerveţele decorative cu flori, 3 straturi, dimensiuni: 33 x 33cm, ambalare: 20 buc/
pachet
pachet 30
tempera DACO 12 culori, non-toxic, capacitate tub: 12 ml, ambalare: 12 culori/ cutie
cutie
70
tonner color HP 343/ HP 343 Ink Cartridge Color original, cod produs: C8766EE,
acoperire la 15%: 660 pagini, echipament: HP Office jet 6310 All-in-One (Q8061B)
buc
29
tonner negru HP 337/ HP 337 Ink Cartridge Black original, cod produs: C9364EE,
acoperire la 15%: 420 pagini, echipament: HP Office jet 6310 All-in-One (Q8061B)
buc
29
toner, set 4 culori, SAMSUNG CLT-P4072C, culori: Black, Cyan, Magenta, Yellow, tip:
100% original OEM, acoperire la 5%: 1.000 pagini, garantat pentru modele de
imprimantă: Samsung CLP-320, Samsung CLP-320N, Samsung CLP-325, Samsung CLP325W
buc
27
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toner (pentru Samsung ML 2950ND) Samsung 103L/ MLT-D103L High Yield Black
Toner Cartridge, tip: original, culoare: negru/ black, acoperire la 5%: 2500 pagini
buc
10
toner (pentru Xerox Phaser 3250 DN) XEROX 106R01373, tip: original, culoare: negru/
black, acoperire la 5%: 3500 pagini, garantat pentru modele de imprimantă: Xerox
Phaser 3250, Xerox Phaser 3250D, Xerox Phaser 3250DN buc
7
vopsea acrilică Lefranc & Bourgeois, cantitate recipient: 500 ml, culoare: alb
buc
10
vopsea acrilică Lefranc & Bourgeois, cantitate recipient: 500 ml, culoare: albastru
buc
13
vopsea acrilică Lefranc & Bourgeois, cantitate recipient: 500 ml, culoare: galben
buc
13
vopsea acrilică Lefranc & Bourgeois, cantitate recipient: 500 ml, culoare: negru
buc
13
vopsea acrilică Lefranc & Bourgeois, cantitate recipient: 500 ml, culoare: roşu
buc
13
vopsea acrilică Lefranc & Bourgeois, cantitate recipient: 500 ml, culoare: verde
buc
13
RON

