
 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  

privind achiziţii de bunuri si consumabile office 

(Birou PC monopost, scaune, sistem depozitare, consumabile – hârtie A4 si Kit 

multifuncțională) 

 
 

I. Generalităţi 

In vederea implementării proiectului cu titlul : POCU/73/6/6/106757 -EduForm –  

EDUcatie incluzivă de calitate prin FORMare profesionala continuă, sunt prevăzute 

cheltuieli bugetate pentru achiziția unor obiectele de inventar si bunuri consumabile, 

necesare înființării și desfășurării activității unui centru de sprijin pentru dezvoltare 

profesională. 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte şi defineşte obiectul activităţii de achiziţie de bunuri 

și consumabile office  în vederea susţinerii activităţilor de management, instruire, 

control şi evaluare a cursanților și echipei de proiect, precum şi descrierea operaţiunilor 

ce se vor executa în vederea instalării acestor echipamente la sediul Colegiului 

Economic al Banatului Montan Reșița. 

 

II. Furnitura 

Se dorește achiziția unor bunuri și consumabile office, care să îndeplinească cerințele 

tehnice și funcționale specificate în prezentul caiet de sarcini, de următoarele tipuri și 

cantități: 

 
1. Birou PC monopost       – 21 bucăţi  

2. Scaune ergonomice       – 21 bucăţi 

3. Sistem de depozitare/corp modular    – 2 bucăți 

4. Consumabile – hârtie A4, 80g, 500 coli                                   -  32 topuri  

5. Kit multifuncțională laser monocrom (toner+developer)       - 1 kit 

 

III. Caracteristicile tehnice minime obligatorii 

 
1. Birou PC monopost  



 

 

Număr bucăţi: 21 

Dimensiuni minim 74x70x45cm 

 
2. Scaun ergonomic PC  

Număr bucăţi: 21 

Cadru metalic, cotiere, culoare negru/maron inchis 

 
 

3. Sistem de depozitare/corp metalic sertare /roți/sistem închidere  

Număr bucăţi: 2 

           Dulap metalic pentru depozitare cu 5 sertare, gri, roți 

 
4. Hârtie A4 80g/mp (500 coli)  

Număr bucăţi: 32 topuri 

 

5. Kit multifuncțională laser monocrom (toner+developer)   

Număr bucăţi: 1+1 

 

               Achiziționarea kitului pentru multifuncțională se va desfășura ulterior finalizării 

achiziției a unei multifuncționale prevăzute în planul de achiziții publice al 

proiectului. 

 

I. Condiţii tehnice 

 
Caracteristiciile tehnice prezentate în capitolul 2 sunt minimale şi obligatorii. Dacă 

propunerile tehnice pentru echipamentele ofertate nu îndeplinesc condiţiile tehnice mai 

sus prezentate vor fi descalificate.   

 

IV. Condiţii de livrare 

 

Ofertantul câştigător va asigura transportul echipamentelor până la locul de livrare, 

respectiv sediul Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița, în incaperile indicate de 

către reprezentanţii beneficiarului. Transportul până în aceste încăperi reprezintă 

sarcina furnizorului. 



 

 

Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele în aşa fel încât să ajungă în bună 

stare la destinaţia finală. 

Toate materialele de ambalare a produselor rămân în proprietatea Autorităţii 

Contractante. 

Termen de livrare: maxim 30 de zile calendaristice de la momentul semnării 

contractului; 

Livrarea trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente, după caz: 

a) factură fiscală; 

b) aviz de însoţire a mărfii; 

c) certificat de calitate eliberat de producător; 

d) CD/DVD-urile suport şi SN licenţelor;  

e) certificate de garanţie; 

Pentru toate echipamentele, ofertantul va prezenta o fişă de produs din partea 

producătorului, care să conţină minim următoarele informaţii: denumirea 

producătorului, date şi specificaţii tehnice despre produs, precum şi datele de contact 

ale producătorului.  

Instalarea echipamentelor se va realiza de către personalul  specializat şi autorizat al 

furnizorului în acest sens. 

Instalarea echipamentelor constă în: conectarea la reţeaua de alimentare, realizarea 

conexiunilor între componentele echipamentelor, instalarea de software livrat împreună 

cu echipamentele. 

Echipamentele vor avea toate componentele necesare conexiunilor (cabluri). Acestea 

vor intra în valoarea ofertei. 

Perioada de garanţie pentru echipamente este de minim 36 luni de la semnarea 

procesului verbal final de recepţie cantitativă și calitativă şi punere în funcţiune a 

echipamentelor. Garanţia pentru acumulatori va fi de minim 12 luni. 

Pe perioada de garanţie furnizorul va asigura serviciul de întreţinere şi reparaţii la 

produsele livrate, realizând toate modificările impuse de legislaţia în vigoare.  

Furnizorul trebuie să solutioneze solicitările beneficiarului în perioada de garanţie în 

termen de 48 ore în cazul defecţiunilor apărute. 

V. Recepţia echipamentelor 

Recepţia va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate. 

Va fi efectuată la sediul autorităţii contractante, de către reprezentanţii desemnaţi, 



 

 

împreună cu reprezentantul furnizorului şi va fi finalizată prin încheierea unui 

proces-verbal de recepţie semnat de reprezentanţii furnizorului şi cei ai achizitorului. 

 

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, achizitorul 

are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul 

contractului:             

a) să înlocuiască produsele refuzate;  

b) să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă 

specificaţiilor tehnice.   

c) Furnizorul are obligaţia ca în termen de 30 de zile lucrătoare, să completeze 

mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea 

tuturor cheltuielilor aferente.  

 

După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de 

recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai 

beneficiarului.   

VI. Condiţii generale ce trebuie îndeplinite de ofertant 

Cerinţele prevazute în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii, nerespectarea 

acestor cerinţe precum şi a celor din documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei 

duce la respingerea ofertelor de prezentare, autoritatea contractantă rezervându-şi 

dreptul de a descalifica ofertele incomplete.  

În cazul în care valoarea ofertei depuse depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei, oferta 

va fi respinsă 

 

Este obligaţia furnizorului să asigure calitatea produselor furnizate achizitorului. 

Furnizorul este direct răspunzător pentru calitatea produselor furnizate. Nerealizarea la 

parametrii stabiliţi prin contract şi caietul de sarcini, atrage după sine rezilierea de drept 

a contractului. 

Întocmit, 
Expert achiziții publice proiect, 

Lavinia Carina Pristavu 
                                                   
 


