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Aprobat,  

Președinte,  

PAVĂL DANIEL IONUȚ 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind atribuirea Contractului de achiziție publică 

,,Furnizare mobilier” 

în cadrul proiectului: ,,Dezvoltare locală prin servicii comunitare integrate”, POCU/827/5/2/140601 

 

 

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 

marcă de fabrică sau de comerț, cu brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar 

pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi interpretate ca având 

mențiunea de ,,sau echivalent”.  

 

Caietul de sarcini constituite ansamblul cerințelor minimale, pe baza cărora se elaborează de 

către fiecare ofertant propunerea tehnică, respectiv cea financiară. Propunerea tehnică va conține 

specificațiile tehnice ale producătorului, prezentate în limba română, pentru a se putea verifica 

corespondența cu cerințele prezentului caiet de sarcini. 

Termenul de garanție este cel indicat de către producător și va fi menționat expres în cadrul 

propunerii tehnice.  

Prețul produselor include în mod obligatoriu transportul la sediul autorității contractante. 

Termenul de furnizare al produselor: în termen de maxim 30 zile de la emiterea comenzii 

ferme/ordinului de livrare.  

Livrarea se va realiza etapizat, pe bază de comandă fermă. 

Termen de intervenție în perioada de garanție: 24 ore de la solicitare. 

Termen de remediere a problemelor apărute: 48 ore de la solicitare. 

În cazul în care nu au fost remediate problemele apărute în termenul de 48 ore de la 

solicitare, se va proceda la înlocuirea produsului cu unul similar din punct de vedere tehnic și 
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funcțional. 

Culoarea produselor se va stabili de comun acord cu beneficiarul și necesitățile acestuia. 

 

Caracteristicile tehnice minimale ale bunurilor si cantitățile necesare: 

 

Anexat propunerii tehnice si financiare se va depune un certificat constator ONRC, la zi, verificarea 

existenței conflictului de interese dintre ofertant și responsabilul legal de proiect, respectiv 

verificarea capacității profesionale de realizare a activităților care fac obiectul contractului (cf art. 15 

din Legea 354/2008). 

 

Elaborat         

Expert teme orizontale și dezvoltare antreprenorială în mediul rural, 

Marin Nicoleta 

 

Avizat  

Coordonator P1, 

Răileanu Raluca 

 

DENUMIRE PRODUS SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE UM NR. BUC 

Dulapuri compatimentate 
Dulapuri compartimentate, cu usi si 
incuietoare, pentru arhivare documente, din 
pal 18 mm, H220xL100xA40 cm. 

buc 2 
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