
 

CAIET DE SARCINI 
pentru  achiziţie  

 
MOBILIER DIDACTIC, DE LABORATOR SI ACCESORII 

 
 
În vederea implementării proiectului finanţat din fonduri PNDL 2 
 

Titlu:  Dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte 

categorii de echipamente şi dotãri independente pentru Şcoala Gimnazialã Birda 

“ 

Beneficiar:  Scoala Gimnaziala Birda  
 

Cod CPV: 39160000-1 Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, 

aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat. 
 
DATE GENERALE 
 
Denumirea achiziţiei: “ MOBILIER DIDACTIC, DE LABORATOR SI ACCESORII 
 

Valoarea estimată: 104.695,79 lei (fara TVA)                               
Sursa de finanţare: Programul National de Dezvoltare Locala -2  
 
1.1.4. Spatiile destinate desfasurarii activitatilor didactice  sunt dotate cu mobilier si accesorii 
vechi si deteriorate. Astfel pentru amenajarea spatiilor din scoli este necesara achizitia unui 
mobilier adecvat care sa asigure o eficienta si estetica corespunzatoare . 
1.1.5. Principalele obiecte de inventar ce urmeaza a fi achizitionate pentru proiect  sunt cele 
prevazute in anexa . 
 
1.2. Beneficiar: Scoala Gimnaziala Birda  
 
2. LOCAŢIE 
 
Amplasamentul investiţiei :Scoala Gimnaziala Birda,cu sediul in Birda,nr.110,Jud.Timis. 
3. TERMEN DE LIVRARE  
 
60 zile calendaristice de la data închierii contractului de achizitie cu ofertantul declarat 
câştigător. 
 
4. SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Conform tabelului anexa . 
Cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca minimale. 
 
4.3. Perioada de garantie 



 
Perioada de garantie trebuie sa fie de minim 1 an si trebuie sa inceapa de la data receptiei. 
Aceasta garantie trebuie sa includa orice defecte ale materialelor sau a functionarii.  
Beneficiarul are dreptul sa ceara repararea produsului fara plata, intr-o perioada de timp ce 
nu depaseste 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. 
 
5. ÎNTOCMIREA ŞI DEPUNEREA OFERTEI 
 
Se efectuează ȋn conformitate cu prevederile din prezentul Anunt . 
 
6. 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 ȋncheia un 
PROCES VERBAL DE RECEPŢIE şi un PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE. 
Dacă mobilierul nu corespunde specificaţiilor tehnice din documentatia de atribuire, 
beneficiarul are dreptul să il respingă, iar furnizorul are obligaţia de a il reface, fără să 
modifice preţul contractului, pe cheltuiala sa, ȋn maxim 5 zile lucrătoare de la sesizare. 
 
7. MODALITĂŢI / CONDIŢII DE PLATĂ 
 
Plata se efectuează în Lei, prin ordin de plată conform procedurii din PNDL 2  
8. CRITERIU DE ATRIBUIRE 
 
Stabilirea ofertei câştigătoare se va face pe baza criteriului “PREŢUL CEL MAI MIC” 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 specificatii tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de 
sarcini, sau care nu satisfac în totalitate cerinţele caietului de sarcini, va fi declarată ofertă 
NECONFORMĂ, şi va fi respinsă. 

 

Intocmit 

Moisa Daniel Cornel 


