
Caiet de sarcini

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantd din documenta{ia pentru elaborarea qi prezentarea

ofertei gi constituie ansamblul cerin{elor pe baz6 cdrora se elaboreazd de cdtre fiecare ofertant
propunerea tehnicd.

Caietul de sarcini conline, in mod obligatoriu, specificafii tehnice.
Cerinfele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in acest sens orice ofertd prezentatd, care se

abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in considerare, dar numai in mdsura in care
propunerea tehnicl presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul
de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de
sarcini gi termene de livrare mai mari decAt cele prezentate la fiecare lot in parte, atrage
descalifi carea ofertantului.
NOTA : specificalile tehnice core indicd o anumitd origine, sursd, produclie, un procedeu special, o
marcd de fabricd sau de comerl, un brevet de invenlie, o licenld de fabricalie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs Si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau a onumitor produse. Aceste specificatii vorfi considerate co avdnd
menlitmea de < sau echivalent >.

Ofertanfii vor ataqa propunerii tehnice fiqele tehnice pentru scaune cu nume produc[tor
semnate.

2 Contextul realizirii acestei achizi(ii de produse

2.1. Informa(ii despre Autoritatea./entitatea contractantl

Autoritatea contractantd este Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi" din Iagi,

2.2.lnforma{ii despre contextul care a determinat achizi{ionarea produselor

Lotul supus achiziliei are in vedere achizitionarea de mobilier ce va fi livrat la Facultatea de Inginerie
Chimica si Protectia Mediului din cadrul Universitatii Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din Iagi.

2.3. Informa(ii despre beneficiile anticipate de cltre Autoritatea"/entitatea contractanti

Prin prezenta proceduri de atribuire dorim achizi{ionarea de articole de mobilier diverse, oblindnd
astfel o imbunltdfire a confortului in spafiilevizate.

3. Descriereaproduselorsolicitate

3.1 Descrierea situa(iei actuale la nivelul Autoritl{ii/entitltii contractante
in acest moment se gdsesc articole de mobilier care se afl5 intr-o stare de degradare avansatd.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Obiectivul la care contribuie furnizarea produselor este schimbarea articolelor de mobilier aflate in
dotarea salilor.

3.3.Produsele solicitate qi operafiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
A se lua in calcul ci produsele, vor trebui livrate la etaj 3, montate, pozi{ionate gi reglate de citre

furnizor, la Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului din cadrul Universitatii Tehnice
,,Gheorghe Asachi" din lasi, urmdnd si se facd recep{ia de cdtre o comisie de recepfie, care va urmdri
calitatea si cantitatea produselor, respectiv respectarea cerin(elor din prezentul caiet de sarcini.



3.3.1. Produsesolicitate

Birou 60x140xh80, blat de PAL melaminat 18 mm. - 16 buc

Birou cu lungime 140 cm, 161ime 60 cm, inillime 80 cm, din PAL melaminat. Blatul va fi din
PAL melaminat 18mm prevdzut cu cant ABS 2 mm la culoarea palului,. Picioarele biroului qi

traversa (cu indllime de 30cm) dintre ele, va fie prevdzutd cu cant ABS de 2 mm la culoarea
palului.

Canturile vor fi realizate prin intermediul unei maqini automate de aplicare cant ABS, cu

prefrezare qi frezare superioard qi inferioardctrazd. de 2 mm.
Decorul biroului va fi in doud culori (Gri sidefat tipU763 ST9 pentru blat si picioare qi Roqu

burgund tip U31 1 ST9 pentru travers[).
Pentru protecfia pardoselii biroul va fi prevdztttlabaza cu ABS de 2 mm.
Pre{ul produselor cuprinde: expedierea qi descdrcarea, montarea (in cazul in care pentru ugurarea

transportului vin demontate) de cdtre ofertantul cdgtigitor la Facultatea de Chimie etaj 3.

Birou 70x220xh80, blat de PAL melaminat 18 mm. - 2 buc

Birou cu lungime 220 cm,l61ime 70 cm, indllime 80 cm, din PAL melaminat. Blatul va fi din
PAL melaminat 18mm prevdzut cu cant ABS 2 mm la culoarea palului,. Picioarele biroului qi

traversa (cu indllime de 40cm) dintre ele, va fie prevdzutd cu cant ABS de 2 mm la culoarea

palului.
Canturile vor fi realizate prin intermediul unei maqini automate de aplicare cant ABS, cu

prefrezare qi frezare superioarl Ei inferioard curazd de 2 mm.
Decorul biroului va fi in doud culori (Gri sidefat tipU763 ST9 pentru blat si picioare gi Roqu

burgund tip U31 1 ST9 pentru travers[).
Pentru protec{ia pardoselii biroul va fi prevdzutlabaza cu ABS de 2 mm.
Pregul produselor cuprinde: expedierea qi descdrcarea, montarea (in cazul in care pentru u$urarea

transportului vin demontate) de cdtre ofertantul cdEtigltor la Facultatea de Chimie etaj 3.

Cuier din PAL melaminat 18 mm de 250x200 cu 15 agi(Itori duble. - I buc

Cuier din PAL melaminat 18 mm de 250x200 cu 15 ag[ldtori duble din otel inoxidabil. Placa

suport va fi din PAL melaminat 18mm prev[zut cu cant ABS 2 mm la culoarea palului. Picioarele

Canturile vor fi realizate prin intermediul unei maEini automate de aplicare cant ABS, cu

prefrezare qi frezare superioard gi inferioard ct razd de 2 mm.
Decorul Placi va fi Gri sidefat tip U763 ST9.
Preful produselor cuprinde: expedierea gi descdrcarea de cdtre ofertantul cdgtig[tor la Facultatea de

Chimie etaj 3.

Dulap inalt cu 4 uqi, PAL melaminat gri, cu 4 rafturi - I buc

Dulap cu lungime 120 cm, l[fime 50 cm, in[llime 250 cm, din PAL melaminat.
Pe elementele exterioare (fronturile) qi pe canturile ce vor susline dulapul pe pardoseald se va

aplica cant ABS de 2 mm de aceeaqi culoare cu cea a palului. Pe elemenetele interioare se va aplica

cant ABS de 0,4 mm de acceaEi culoare cu cea a palului folosit la exterior. Canturile vor fi realizate
prin intermediul unei maqini automate de aplicare cant ABS, cu prefrezare ;i frezare superioard qi

inferioard curazd de 2 mm.
Decorul dulapului va fi de culoarea Gri sidefat tip U763 ST9 Pentru elementele exterioare

vizibile.



Montarea intreagului ansamblu se va face prin quruburi confirmatoare de
de capace autoadezive pentru confirmator la culoarea palului sau alte tipuri de
incastrate in material. Nu se acceptd cepuri de lemn cu adezivi.

Structura dulapului trebuie sd fie rezistentd gi cu imbinari rigide pentru o
Spatele dulapului se va executa din MDF melaminat de 3 mm.

Uqile sa fie prevdzute cu Balama cu clips aplicata ;i amortizor de calitate.
M6nerele (in numdr de 4 buc) trebuie sd f,re metalice din otel inoxidabil

rezistenld mare la utilizari repetate si decor mat.

7x50 mm, mascate
imbindri mecanice

utilizare intensivd.

de bund calitate cu

Termen de livrare/montare/punere pe pozifie: o lunl calendaristice de la primirea unei comenzi
ferme din partea autoritAtii contractante.

3.4. Garan(ie

Perioada de garantie acordati de cltre furnizor este de minim 12 luni gi care incepe cu data receptiei
efectuatd la livrarea produselor la destinafie.

3.4.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel mentionat anterior, respectiv o lund calendaristice de la primirea unei
comenzi ferme din partea autoritdlii contractante. Un produs este considerat livrat c6nd toate
activitAtile in cadrul contractului au fost realizate;i produsul este instalat in fiecare sald in parte qi este
acceptat de Autoritatea/entitatea contractantd.

Produsele vor fi livrate cantitativ ;i calitativ la locul indicat de Autoritatea4entitatea contractantd
pentru fiecare set in parte. Fiecare set va fi insofit de toate subansamblele/produse componente necesare
punerii gi menlinerii in func{iune.
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Contractantul va ambala gi eticheta produsele furnizate astfel inc6t sd previn[ orice daunl sau

deteriorare in timpul transportului acestora citre destinalia stabilitd.
DacS este cazul, ambalajul trebuie prevdzut astfel incAt sd reziste, fbr6 limitare, manipulirii

accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sdrii gi precipitaliilor din timpul transportului qi

depozit6rii in locuri deschise. In stabilirea mdrimii qi greutdtii ambalajului Contractantul va lua in
considerare, acolo unde este cazul, distanta fa!6 de destinatia finald a produselor furnizate gi eventuala
absen!6 a facilitalilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul qi toate costurile asociate sunt in sarcina exclusivi a contractantului. Produsele pot fi
asigurate impotriva pierderii sau deteriordrii intervenite pe parcursul transportului ;i cauzate de orice

factor extern.
Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor qi se consideri ci a luat

in considerare toate dificultdlile pe care le-ar putea int6mpina in acest sens qi nu va invoca nici un motiv
de intdrziere sau costuri suplimentare.

3.4.2. Constringeri privind loca{ia unde se va efectua livrarea/montarea

Atenlie: Se va tine cont cd accesul se va face pe gol de ugd cu lElimea de min. 800 mm.

4. Recep(ia produselor
Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a inspecta ;i/sau testa produsele pentru a verifica

conformitatea lor cu specificaliile din anexa/anexele la contract.
lnspecliile gi testirile la care vor fi supuse produsele, c6t;i condiliile de trecere a receptiei provizorii

qi a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, achizitorul are dreptul

si il respingS, iar furnizorul are obligalia, fErd a modifica preful contractului:
a) de a inlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele sE corespundl specificaliilor lor tehnice.

Receplia produselor se va realiza in mai multe etape, in funclie de progresul contractului, respectiv:

a) receplia cantitativd se va realiza dupi livrarea produselor in cantitatea solicitati la loca{ia

indicatd de Autoritatea/entitatea contractantS;
b) receplia calitativd se varealizadupd montarea ;i punerea pe pozilie la fiecare sala / etaj.

5. Modaliti{i qi condi(ii de platl
Contractantul va emite factura pentru produsele livrate/montate.
in Propunerea rtnanciard trebuie sd se intocmeascd propunerea financiard as-fel tncdt sd reiasd

prelul unitar pentru un set. Nu se acceptd ofertd de seturi cu repere lipsd.

Propunerea financiard postata de cdtre ofertant in catalogul SEAP, reprezintd valoarea / set fird
TVA tn lei.

Fiecare factura va avea men{ionat numdrul contractului, datele de emitere gi de scadenla ale facturii
respective. Pldtile in favoarea Contractantului se vor efectua conform clauzelor contractuale.

6. Cadrul legal care guverneazl relafia dintre Autoritatea/entitatea contractanti qi

Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social Ei al rela{iilor de muncl)
Legisla(ia, reglementirile ;i standardele aplicabile in furnizarea produselor qi care trebuie

respectate ca atare:
a) Legea privind achizitiile nr 9812016

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a

contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si

pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr l0l12016;

c) www.anap.gov.ro

d)HG nr.39512016 - Normele de aplicare a Legii nr.9812016



e) HG nr.86612016 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
981201 6 privind achizitiile publice aprobate prin Hotarirea Guvemul ui nr. 395 1201 6.
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