
CA IET DE SARCINI 
pentru achiziţie

M O BILIER de birou si accesorii

în  vederea im plem entării proiectului finanţat din fonduri prin Program ul PNDR - 
2014-2020 LEA D ER, Sub-m asura 19.2 “ Sprijin pentru im plem entarea acţiunilor in 
cadrul Strategiei de D ezvoltare Locala, m asura 1/6B- D ezvoltarea Localitatilor Rurale si 
M ic urbane prin  investitii in infrastructura la scara mica, servicii de baza pentru pupulatie 
si investitii asociate patrim oniului cultural si n a tu ra l .

1. Titlu: M O D ER N IZA R E A  SI EFICIENTIZAREA SERVICIILO R PBLICE  
PRIN D O T A R E A  C LĂD IR ILO R  PUBLICE, C O M U NA  BIRDA, 
JU D EŢ U L  TIM IŞ “

2. Beneficiar: CO M U N A  BIRDA

3. Cod CPV: 39130000-2- mobilier de birou
39134000-0- mobilier pentru computer

4. DATE G EN ERA LE

D enum irea achiziţiei: “M O BILIER de birou si accesorii

5. V aloarea estimată: 131.951 lei (fara TVA)
6. Sursa de finanţare: Program ul PN D R -2014-2020 LEADER, Sub-m asura 19.2 “

Sprijin pentru im plem entarea acţiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locala, m asura 1/6B- Dezvoltarea Localitatilor Rurale si M ic urbane prin
investitii in infrastructura la scara mica, servicii de baza pentru pupulatie si
investitii asociate patrim oniului cultural si natural

6.1. Spatiile destinate desfa.surarii activitatilor de birou sunt dotate cu m obilier si 
accesorii vechi si deteriorate. Astfel pentru am enajarea spatiilor din prim ărie si Consiliu 
Local este necesara achiziţia unui m obilier adecvat care sa asigure o eficienta si estetica 
corespunzătoare .
6.2. Principalele obiecte de inventar ce urm eaza a fi achiziţionate pentru proiect sunt
cele prevăzute in proiectul fm antat .



7. LOCAŢIE

Amplasamentul investiţiei : Sediul primăriei si Consiliului Local Birda , din Birda nr. 
110 , Jud. Timiş
8. TERM EN DE LIVRARE

3 luni de la data încheierii contractului de achiziţie cu ofertantul declarat câştigător.

9. SPECIFICAŢII TEHNICE

Conform extrasului din memoriu justificativ .
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minimale.

10. Perioada de garanţie

Perioada de garanţie trebuie sa fie de minim 1 an si trebuie sa inceapa de la data 
recepţiei. Aceasta garanţie trebuie sa includă orice defecte ale materialelor sau a 
funcţionarii.
Beneficiarul are dreptul sa ceara repararea produsului fara plata, intr-o perioada de timp 
ce nu depăşeşte 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusa la cunostinta 
vanzatorului lipsa de conformitate a produsului. Vanzatorul va suporta costurile 
aferente acestor remedieri.

11. ÎNTOCM IREA  ŞI D EPU N EREA  OFERTEI

Se efectuează în conformitate cu prevederile din prezentul A n u n ţ .

12. Limba de redactare: limba română.

13 Modul de prezentare a ofertei tehnice.

13.1 CONDIŢII DE RECEPŢIE

Recepţia produselor se va face de către o comisie stabilită prin decizie de conducătorul 
legal al autorităţii contractante (Beneficiar) din care fac parte reprezentanţi ai 
beneficiarului şi în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai furnizorului (ofertant).

Recepţia se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea mobilierului se va 
încheia un PROCES V ERBAL DE RECEPŢIE şi un PROCES VERBAL DE 
PREDARE - PRIMIRE.



Dacă mobilierul nu corespunde specificaţiilor tehnice din documentaţia de atribuire, 
beneficiarul are dreptul să il respingă, iar furnizorul are obligaţia de a il reface, fără să 
modifice preţul contractului, pe cheltuiala sa, în maxim 5 zile lucrătoare de la sesizare.

14. M ODALITĂŢI / CONDIŢII DE PLATĂ

Plata se efectuează în Lei, prin ordin de plată in termen de 30 zile de la data procesului 
verbal de recepţie

15. CRITERIU DE ATRIBUIRE

Stabilirea ofertei câştigătoare se va face pe baza criteriului “PREŢUL CEL MAI M IC” 
în condiţiile îndeplinirii în totalitate a cerinţelor mai sus menţionate în prezentul “Caiet 
de Sarcini” .
Specificaţiile tehnice din prezentul “Caiet de Sarcini” vor fi considerate ca minimale, 
în acest caz orice ofertă prezentată cu specificaţii tehnice inferioare celor prevăzute în 
caietul de sarcini, sau care nu satisfac în totalitate cerinţele caietului de sarcini, va fi 
declarată ofertă N EC O N FO R M Ă , şi va fi respinsă.


