FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Titlul proiectului:
CREATIV - Contribuția responsabilă în Educație prin Tehnici Integrate pentru Viitor
Beneficiar: Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu”
Proiect finanțat prin Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6 Școala pentru toți
Prioritatea de investiții:10.i”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Caiet de sarcini
1.

Capitolul I
Informatii generale
Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cărora, ofertantul participant
la procedură își va elabora oferta sa în vedrea atribuirii contractului de achizitii publice având ca obiect
furnizarea de Echipamente curatenie –aspiratoare în cadrul proiectului POCU 74/6/18/ 108244
CREATIV
Organizarea și desfasurarea achizitei se efectueaza potrivit legislației în vigoare: Legea 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune, de lucrari publice li a
contractelor de concesiune de servicii, HG 395/2016 si HG 419/2018.
Caietul de sarcini cuprinde regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi
să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante.
2. Capitolul II
Obiectul contractului
Îl constituie furnizarea de Echipamente curatenie –aspiratoare, în cadrul proiectului CREATIV.
Contractul de furnizare de Echipamente curatenie –aspiratoare se încheie pe o perioada de 2 luni.
Justificarea cheltuielii
Achizitia Echipamente curatenie –aspiratoare este necesara a fi realizata pentru o buna desfasurare a
activitații A2
Valoarea achiziției respecta în totalitate principiul necesitații, oportunitații si cost eficiența
3. Capitolul III
Pret total 8,332,76 lei-Achizitia a 4 aspiratoare, pret unitar : 2,083.33 lei bucata
Cerințe tehnice
Cerinţele impuse prin caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un produs special, o marcă
de fabricaţie sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie sunt menţionate doar pentru
identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
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operatori economici sau anumitor produse. Achiziționarea a 4 aspiratoare necesare solicitantului pentru
a le include în dotările unității de învățământ. Specificații: • Tip produs Aspirator fara sac • Tip aspirare
Uscata • Tip alimentare La retea • Variator de putere Da • Tip suprafata Multi-suprafete • Tip tub
Telescopic metalic
4. Capitolul IV
Mențiuni
Fiecare livrare va fi insotita de certificate de calitate și declarative de conformitate.
Toate produsele vor fi ambulate și etichetate cu indicatii privind denumirea produsului
sortimentului, modul de pastrare, compozitie, data fabricatiei, termen de valabilitate, unitatea
producatoare, nr de telefon, conform legislatiei privind etichetarea produselor.
Toate produsele ofertate trebuie sa fie insotite de certificate care sa ateste calitatea lor.
Durata contractului de furnizare de produse-incepand cu data semnarii lui de catre ambele
parti.
Produsele trebuie să indeplineasca toate caracteristicile minime de calitate specifice normelor
in vigoare la data incheierii contractului.
Receptia produselor se va face la sediul Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu, Balan,
Harghita.
Produsele trebuie să indeplineasca cerintele tehnice prevazute in Caietul de sarcini.
Alte specificatii
Depunerea ofertelor 9.10.2018, ora 14.
Ofertele se vor deschide la 14.30.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Perioada minima de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
Modulde comunicare: adresa e-mail sorinapirvan@yahoo.fr, clarificari si trimitere oferte.
CONDIŢII CONTRACTUALE
 Ofertantul se va angaja în mod ferm şi irevocabil să asigure în preţul ofertat transportul la sediul
achizitorului a produselor.
NOTA 1 Echipamentele ce se vor achiziţiona vor fi recepţionate de autoritatea contractantă
Livrarea se va face la sediul Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu Balan Harghita. Furnizorul are
obligaţia de a livra toate produsele achiziţionate Achizitorului, distribuirea acestora la şcoli
intrând în obligaţia autorităţii contractante.
Riscuri
În executarea contractului pot apărea diverse riscuri cu privire la îndeplinirea obligaţiilor asumate.
Se va cuprinde în formularul de contract clauze specifice, ca de exemplu:
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Clauze obligatorii (Obligatiile principale ale prestatorului, Obligatiile principale ale
achizitorului, Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor) și
Clauze specifice (Receptie, inspectii si teste, Ambalare si marcare, Predarea si documentele
care insotesc produsele, Garantia acordata produselor, Amendamente, Intarzieri in indeplinirea
contractului, Cesiunea, Forta majora, Solutionarea litigiilor, Comunicari, Legea aplicabila
contractului)
Insolvabilitatea operatorului /prestatorului.

Intocmit de Pirvan Sorina
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