CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic oferta
financiara.
Cerinţele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. In acest sens
orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:
Furnizarea de maşini de spălat rufe industriale la unităţile din judeţ, aflate în subordinea
Direcţiei Generale de Asistenta Socială si Protecţia Copilului Alba.

2.OBIECTIVE GENERALE
2.1. Calitatea produselor
Nr.
crt.
1.

Denumire produs

UM

Specificaţii tehnice

Capacitatea de încărcare: 18-20 kg;
Volum tambur: 160 - 200 dm2
Viteza de spălare: 45- 47 r.p.m.;
Viteza de centrifugare: 600-1000 r.p.m.;
Putere min. motor: 0,45 kw;
Alimentare electrică: 380V;
încălzirea electrică: 9 - 20 kw;
Termenul de garanţie: minim 12 luni de la data livrării produselor.

Maşini de spălat rufe 3 buc.
industriale

Trebuie să se asigure asistenţă tehnică la montaj, punerea în funcţiune şi instruirea
personalului operativ.
-

Produsele vor fi însoţite de documente de certificare a calităţii.
Toate pi odusele vor fi ambalate în mod corespunzător, pentru a asigura o protecţie

convenabilă produsului.
Starea tuturor produselor trebuie să fie astfel încât să suporte transportul şi
manipularea şi să ajungă în condiţiile de calitate cerute la locul de destinaţie.
- Ofer tele care nu vor respecta specificaţiile tehnice vor fi respinse ca neconforme.
- Oferta declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime
considerate obligatorii, aşa cum acestea au fost stabilite prin caietul de sarcini.
- Ofertantul câştigător răspunde de calitatea produselor livrate.

2.2. Modul de realizare a livrării:
- produsele vor fi livrate la sediile unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba.
- livrarea produselor se va realiza de luni până vineri în intervalul orar: 7—- 15-.
Transportul: produsele se transportă în condiţii optime de către prestator.

2.3. Locul de livrare:
- produsele vor fi livrate la sediile unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba.
NR.

ADRESA

SUBUNITATEA

CRT.
1.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova

Str. Ion Creangă nr.473, Gârbova, jud. Alba

2.

C.R.R.N. Galda de Jos

Str. Principală nr.376, Galda de Jos, jud. Alba

3.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Abrud

Str. Republicii nr.2-4, Abrud, jud. Alba.

2.4. Recepţia produselor:
- produsele se vor recepţiona la sediile unităţilor la care vor fi livrate.
- produsele care nu corespund cu caracteristicile tehnice prevăzute în Caietul de Sarcini
vor fi refuzate, obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a o schimba astfel încât să
corespundă din punct de vedere tehnic.

3. TERMEN DE PLATA
Plata se va face în lei, prin virament cu Ordin de plată, în termen de 45 de zile de la
recepţionarea produselor.

4. ALTE CERINŢE
- Contractul de furnizare produse se va încheia pentru o perioadă de 3 luni de la data
semnării lui de către ambele părţi (estimativ: octombrie - decembrie 2016)
- Operatorul economic va depune ofertă de preţ pentru toată cantitatea de produse
- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta sa furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţ precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate
de obiectul contractului de achiziţie publică.
- Formularul de ofertă se va completa cu valoarea totală a ofertei tară TVA.
Obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică se vor
p ă stra p e to a tă

perioada de derulare a contractului.

- Preţul va include şi transportul la destinaţie.
- Preţul este ferm şi obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului.
- Preţul va fi exprimat in lei/UM, fără T.V.A. pentru fiecare produs.

2.2. Modul de realizare a livrării:
- produsele vor fi livrate la sediile unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba.
- livrarea produselor se va realiza de luni până vineri în intervalul orar: 7—- 15—.
Transportul: produsele se transportă în condiţii optime de către prestator.

2.3. Locul de livrare:
- produsele vor fi livrate la sediile unităţilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba.
NR.

ADRESA

SUBUNITATEA

CRT.
1.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova

Str. Ion Creangă nr.473, Gârbova, jud. Alba
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C.R.R.N. Galda de Jos

Str. Principală nr.376, Galda de Jos, jud. Alba

O
J .

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Abrud

Str. Republicii nr.2-4, Abrud, jud. Alba.

2.4. Recepţia produselor:
- produsele se vor recepţiona la sediile unităţilor la care vor fi livrate.
- produsele care nu corespund cu caracteristicile tehnice prevăzute în Caietul de Sarcini
vor fi refuzate, obligativitatea operatorului economic fiind aceea de a o schimba astfel încât să
corespundă din punct de vedere tehnic.

3. TERMEN DE PLATA
Plata se va face în lei, prin virament cu Ordin de plată, în termen de 45 de zile de la
recepţionarea produselor.

4. ALTE CERINŢE
- Contractul de furnizare produse se va încheia pentru o perioadă de 3 luni de la data
semnării lui de către ambele părţi (estimativ: octombrie - decembrie 2016)
- Operatorul economic va depune ofertă de preţ pentru toată cantitatea de produse
- Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta sa furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţ precum si la alte condiţii financiare si comerciale legate
de obiectul contractului de achiziţie publică.
- Formularul de ofertă se va completa cu valoarea totală a ofertei fără TVA.
- Obligaţiile

p e care o p e ra to ru l e c o n o m ic

şi le-a asumat prin propunerea tehnică se vor

păstra pe toată perioada de derulare a contractului.
- Preţul va include şi transportul la destinaţie.
- Preţul este ferm şi obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului.
- Preţul va fi exprimat in lei/UM, fără T.V.A. pentru fiecare produs.

Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut.

Notă: Contractul se va semna în mod obligatoriu la sediul autorităţii contractante de
către reprezentantul lesal al operatorului economic declarat câştigător sau prin împuternicit al
acestuia (caz în care se va prezenta împuternicire notarială si copie act de identitate)
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