CAIET DE SARCINI

Furnizare dotări mobilier aferente proiectului „Dotare cu echipamente şi mobilier
specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic "Vintilă Brătianu" şi structurile
arondate: Şcoala Gimnazială nr 1 Dragomireşti Vale, Şcoala Gimnazială nr 2 Dragomireşti
Deal, Şcoala Primară Zurbaua şi Grădiniţa cu program prelungit Dragomireşti Deal
1. GENERALITĂŢI
La întocmirea ofertei şi ulterior, în timpul executării contractului, se va ţine cont de rolul
pe care urmează să-1 îndeplinească produsele care vor fi furnizate, având în vedere
unnătoarele informaţii generale:
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Dragomireşti Vale implementează proiectul
Dragomireşti Deal, care a fost selectat pentru finanţare în cadrul Programului National de
Dezvoltare

Locala

,

subprogramul

Modernizarea

realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare

satului
a

românesc,

unităților

de

Domeniul
învățământ

preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum
și alte unităâi de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii,
2. CERINŢE MINIMALE: a)
SPECIFICAŢII TEHNICE:
Cantităţile pe fiecare produs se regăsesc în cadrul Centralizatorului-Anexa la oferta
financiară care face parte integrantă din cadrai prezentului Caiet de sarcini.
Specificaţiile tehnice ale produselor care fac obiectul contractului de achiziţie publică sunt
prezentate în Tabelul 1 ce este parte integrantă a prezentului caiet de sarcini.
La stabilirea produselor care se vor oferta se va ţine cont de specificul activităţilor la care
vor fi folosite, aşa cum s-a menţionat mai sus, astfel încât la livrarea/punerea în funcţiune,
precum şi în activităţile la care vor fi folosite produsele să se respecte legislaţia aplicabilă.
Produsele ofertate trebuie să fie produse noi. Nu vor fi acceptate produse recondiţionate
(refurbished) sau produse folosite (second - hand). Caracteristicile tehnice din tabelul 1 vor
fi considerate că fiind minimale. Vor fi luate în considerare toate ofertele care asigura un

nivel cel puţin egal sau superior al acestor cerinţe; ofertele în care se vor prezenta
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în prezenţa documentaţie vor fi
considerate neconiforme şi vor fi respinse. În cazul în care se vor oferta echipamente cu
alte caracteristici decât cele din fişele tehnice, se vor prezenta explicaţii detaliate din care
să rezulte că acele caracteristici ofertate sunt superioare celor solicitate. În cazul în care
explicaţiile vor fi considerate insuficiente pentru a dovedi superioritatea produsului
ofertat, oferta va fi considerată neconformă şi va fi respinsă. Ofertarea de caracteristici
superioare nu reprezintă un avantaj la evaluarea ofertelor.
Specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sumt
menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea: «sau echivalent».
Perioada pentru care se solicită garanţie tehnică, pentru fiecare produs în parte, este cea
menţionată pentru fiecare produs. Ofertele în care se va regăsi o perioadă mai mică vor fi
considerate neconforme şi vor fi respinse. Service-ul în perioada de garanţie se va asigura
gratuit de către furnizor (inclusiv piesele de schimb).
Perioada maximă de la comanda achizitorului până la livrare: 20 zile de la comanda
achizitorului.
Perioada maximă de la livrare până la montare: 3 zile.
Ofertele în care se vor regăsi perioade mai mari vor fi considerate neconforme şi vor fi
respinse.
Se vor oferta toate produsele, în cantitatea solicitată în caietul de sarcini. În caz contrar,
oferta va fi considerată neconformă.
Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează cu elementele conexe din celelalte
secţiuni ale documentaţiei de atribuire.
In perioada de garanţie, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni in
maximum 12 ore şi remedierea defecţiunii in maxim 48 de ore de la data reclamării acesteia
de

către

beneficiarul

echipamentelor.

Depăşirea

termenului

de

imobilizare

al

echipamentelor, privitor la remedierea defecţiunilor în termen de garanţie, peste termenul
agreat de la data notificării (înştiinţării), dă dreptul beneficiarului să solicite pretenţii
materiale.
Remedierea se va face la sediul beneficiarului.

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie
furnizate cu cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini. Furnizorul este obligat să asigure
repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după expirarea termenului de garanţie, în
cazul în care defecţiunea a fost determinată de vicii ascunse, confirmate prin expertize
tehnice efectuate de un organism neutru, apărute în termen de 1 an de la expirarea
perioadei de garanţie a produselor
Ofertantul işi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul
autorităţii contractante, unde trebuie livrate produsele, fiind în exclusivitate responsabil
de transportarea în siguranţă a echipamentelor, în concordanţă cu specificaţiile tehnice.
Transportul produselor se va asigura de către ofertant, fără costuri suplimentare din partea
Autorităţii Contractante.
Produsele vor fi ambalate şi protejate corespunzător, astfel încât caracteristicile lor
calitative şi cantitatea să nu fie modificate.
b) MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTEI:
Operatorii economici sunt rugaţi să analizeze cu atenţie documentaţia de atribuire, în
mod deosebit, cerinţele caietului de sarcini şi caracteristicile tehnice ale produselor şi
să sesizeze orice problemă/ neconcordanţă/ greşeală etc., astfel încât acestea să poată
fi remediate până la data limită pentru depunerea ofertelor.
Cerinţe:
Propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor elabora cu respectarea cerinţelor din
prezentul caiet de sarcini.
1. PROPUNEREA TEHNICĂ
1) Se va prezenta Declaraţie de însusire a documentaţiei de atribuire, completat - original.

Prin această declaraţie ofertanţii îşi vor exprima acordul cu privire la conţinutul
documentaţiei de atribuire, inclusiv cu privire la clauzele contractuale obligatorii. In
această declaraţie ofertanţii vor putea să menţioneze propunerile de modificare a clauzelor
specifice ale contractului.
2) Se vor prezenta caracteristicile tehnice ale produselor (tabelul 1 completat la coloana

"Corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini",
pentru fiecare specificaţie tehnică impusă, şi la coloana "Producător") - original.

3) Se va prezenta Declaraţie privind respectarea masurilor de protectie a mediului,

completat - original.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind
reglementările referitoare Ia protectia mediului sunt: Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice (www.mmediu.ro). Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (www.anpm.ro).
agenţiile regionale şi judeţene pentru protecţia mediului.
Propunerea tehnica va conţine specificaţiile tehnice pentru fiecare produs ofertat, prin
care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective din
caietul de sarcini
La întocmirea ofertei trebuie să se ţină cont de faptul că, la recepţia produselor, Achizitorul
va solicita documente emise de către producător sau de către distribuitor, din care să
rezulte că sunt îndeplinite cel puţin caracteristicile minimale solicitate în caietul de
sarcini, pentru fiecare produs în parte ori caracteristicile ofertate, dacă acestea sunt
superioare celor minimale. Nu se accepta oferte alternative.
Toate documentele trebuie să fie prezentate în limba română. Documentele prezentate în
altă limbă vor fi însoţite de traducere în limba română. Documentele care nu vor fi însoţite
de traducere nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor.
PROPUNEREA FINANCIARA
1) Se va prezenta Formular de oferta, completat - original.
2) Se va prezenta CENTRALIZATOR DE PREŢURI completat - original.

Ofertanţii pot ataşa orice alte documente la propunerea financiară.
Propunerea financiara va cuprinde, în preţul produselor, toate cheltuielile necesare pentru
execuţia contractului: procurarea, livrarea produselor însoţite de toate documentele
necesare pentru exploatare sau solicitate de către achizitor ori în legislaţia aplicabilă la
data livrării, transportul, manipularea, montajul, testarea, punerea în funcţiune a
produselor şi instruirea personalului de operare (servicii accesorii) etc, după caz.
Cheltuielile legate de întocmirea si prezentarea ofertei, inclusiv transmiterea răspunsurilor
la solicitările şi clarificările autorităţii contractante, la sediul autorităţii contractante,
intra în sarcina operatorilor economici participanţi la procedura.
Nu se accepta oferte alternative Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica
respectiv: 106.279.29 lei fără TVA. Ofertele care vor depăşi această valoare vor fi respinse.

Toate documentele trebuie să fie prezentate în limba română. Documentele prezentate în
altă limbă vor fi însoţite de traducere în limba română. Documentele care nu vor fi însoţite
de traducere în limba română nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor.
Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate
pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publica respectiv: 106.279.29 lei fără TVA.
Ofertele care vor depăşi această valoare vor fi respinse.
Toate documentele trebuie să fie prezentate în limba română. Documentele prezentate în
altă limbă vor fi însoţite de traducere în limba română. Documentele care nu vor fi însoţite
de traducere în limba română nu vor fi luate în considerare la evaluarea ofertelor.
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