PROIECT: „Creșterea competențelor prin stagii de practică inovative” – cod SMIS 135004
Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
ACHIZITOR: Asociația Culturală România în Lume
CAIET DE SARCINI
-MATERIALE SI ECHIPAMENTE STAGII PRACTICA – 135004 -

1.
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Asociația Culturală România în Lume, cu sediul în București, Bd. Prof. Dr. Gh. Marinescu, nr 51, sect 5,
cod de înregistrare fiscală 14045274, în calitate de BENEFICIAR al proiectului „Creșterea competențelor
prin stagii de practică inovative”–cod SMIS 135004 și în vederea implementării proiectului ante-menționat,
intenționează să achiziționeze MATERIALE SI ECHIPAMENTE STAGII PRACTICA.
2.

CERINŢE GENERALE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor
pe baza cărora se elaborează, de către fiecare operator economic, propunerea tehnico-financiară.
În acest sens orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care aceasta se
înscrie în limitele cerinţelor din Caietul de Sarcini. Ofertarea care nu răspunde cerinţelor prevăzute în
Caietul de Sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Prevederile şi cerinţele Caietului de Sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor exonera ofertantul
câştigător de răspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate, prin efectuarea verificărilor necesare
sau care sunt prevăzute în standardele şi normale în vigoare, privind testarea calităţii serviciilor.
Se interzice indicarea în documentaţii a unor specificaţii tehnice care desemnează procedee speciale ce
pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau mai mulţi ofertanţi. O astfel de indicaţie va fi admisă
numai cu menţiunea “sau echivalent”.
În aceste condiţii se vor indica doar caracteristici tehnice ale lucrărilor şi serviciilor ce urmează a fi
prestate.
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale.
În acest sens, orice ofertă 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.
Toate cerinţele solicitate în caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Nerespectarea în totalitate
a acestora va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

3.

DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR
Prestatorul va realiza și furniza următoarele produse:
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LOT 1 – Produse si echipamente pentru desfasurarea stagiilor de practica - set alcatuit din cate doua
bucati camasa, tricou, sapca si un halat.
CPV 18332000-1 Camasa cu maneca lunga
CPV 18333000-2 Tricouri polo
CPV 18443340-1 Sapca
Cod CPV 18110000-3 Îmbrăcăminte de uz profesional
Nr. Denumi Descriere produs si caractersitici minimale
Cant. Pret
Valoare
crt. re
unitar
fara TVA
produs
fara
TVA
1 Camasa Caracteristici minimale: bumbac 100%,
102
110
11220.00
cu
diverse culori (structura pe culori se va
maneca preda de catre achizitor, furnizorului la
lunga
semnarea contractului), maneca lunga,
dimensiuni XS, S, L, M, XL (structura
dimensiunilor se va preda de catre achizitor
furnizorului la semnarea contractului);
2 Tricouri Caracteristici minimale: 100% bumbac,
102
55
5610.00
polo
diverse culori (structura pe culori se va
CPV
preda de catre achizitor, furnizorului la
semnarea contractului), dimensiuni XS, S,
L, M, XL , XXL (structura dimensiunilor se
va preda de catre achizitor furnizorului la
semnarea contractului), maneca scurta,
gramaj 200gr/mp;
3 Sepci
Caracteristici minimale: culoare alb, 100%
102
16
1632.00
bumbac, culoari diverse, l ngramaj
260gr/mp;
4 Halat
Caracteristici minimale: 100% bumbac,
102
75
7650.00
maneca lunga, gramaj material minim
200gr/mp, culoare alba, dimensiuni XS, S,
L, M, XL
Valoare totală fară TVA
26112.00
LOT 2 – Produse de papetarie si de birou: 51 set-uri individuale si produse de papetarie generale
si consumabile tonere conform urmatoarele coduri CPV
Cod CPV30192700-8 – Papetarie.
Cod CPV 30199000-0 - Articole de papetarie şi alte articole din hartie,
Cod CPV 30192000-1 - Accesorii de birou
Cod CPV 30125120-8 - Consumabile tonere
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Nr.
crt

Denumire produs si caracteristici minimale

51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Biblioraft confectionat in carton rigid plastifiat
Dosare plastic SET(10 buc)
Dosare plic
Folie plastic
Marker set minim 4 culori
Set pix corp metalic, posibilitate de inlocuire mina
Pix creion corp si accesorii metalice, varf metali retractabil, 0,5 mm
Agrafe set, metalice
Pasta corectoare
Mina creion 0,5 mm, lungime 60 mm, min 12 set
Roller set minim 3 culori, varf 1 mm
Hartie alba copiator A4, min 80 gr/mp, alb 98%, 500 coli/top
Valoare totala fara TVA 100 lei /set individual = 5100,00 lei

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Lot 3 - Produse de papetarie, de birou si toner
Cod CPV30192700-8 – Papetarie.
Cod CPV 30199000-0 - Articole de papetarie şi alte articole din hartie,
Cod CPV 30192000-1 - Accesorii de birou
Cod CPV 30125120-8 - Consumabile tonere
Nr.
crt
1
2

Denumire produs
Toner alb negru
Foi Flipchart set 50 foi

1
4

3

Markere permanente 4 set (minim 3 culori)

4

4

Markere semipermanete 4 set (minim 3 culori)

4

5

Hartie alba copiator A3, min 80 gr/mp, alb 98%, 500 coli/top

2

6

Hartie alba copiator A4, min 80 gr/mp, alb 98%, 500 coli/top

6

Cantitate

Valoare totala fara TVA / set general – 1860,00 lei
Toate materialele promoționale vor respecta regulile și elementele de identitate vizuală ale Uniunii
Europene, ale Instrumentelor Structurale în România și ale POCU, respectiv regulile Manualului de
Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 – ultima versiune revizuită (descărcabil de la
adresa http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare), precum și Măsurile de Informare și Publicitate
specifice finanțării.
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4.
PREZENTAREA OFERTELOR
Ofertele vor include datele de identificare (sediu social, cod fiscal) și datele de contact ale ofertantului (email, adresă de contact – dacă diferă de adresa sediului social).
Oferta va enunța cel puțin: tariful unitar fără TVA pentru fiecare produs în parte (acesta va cuprinde și
serviciile de personalizare, plus livrarea), precum și tariful total fără TVA și cu TVA. Tarifele vor fi
exprimate în lei.
Înaintarea unei oferte de prețuri echivalează cu asumarea în detaliu a tuturor cerințelor cuprinse în
descrierea produselor/serviciilor, cu excepția cazului în care aceasta cuprinde o descriere contrară a
caracteristicilor produselor/serviciilor ofertate.
CONDIȚII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR
Ulterior încheierii acordului de voință cu privire la prestarea serviciilor și tarife achizitorul va
comunica Prestatorului conţinutul materialelor, în vederea personalizării acestora. Design-ul
personalizării va realizat de către Prestator, cu respectarea regulilor și elementelor de identitate vizuală
menționate mai sus.
Serviciile vor fi prestate și produsele vor fi livrate conform tuturor uzanțelor general acceptate și practicate
pe piața comercială a acestui tip de servicii.
Prețurile vor fi exprimate franco beneficiar (achizitor), la adresa de livrare. Livrarea se face pe cheltuiala
furnizorului la următoarea adresă: Bucuresti, Bd. Prof. Dr. Gh. Marinescu, nr 51, sect 5, toate riscurile
transportului fiind în sarcina Furnizorului. Termenul maxim de livrare a produselor finite este 21.05.2021.
5.

6.
PLATA SERVICIILOR se va face în termen de 60 de zile de la prestarea ultimei componente a
serviciilor.
7.
PREVEDERI CONTRACTUALE
Atribuirea contractului se va face utilizand criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut.
Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Se vor oferta toate serviciile. Nu se accepta oferte
parţiale în cadrul pachetului şi nici oferte alternative.
Notă: Răspunderea pentru conținutul caietului de sarcini aparține persoanei din
departamentul/compartimentul autorității contractante ce procedează la întocmirea/
completarea/actualizarea acestuia, pe baza necesităților asumate de compartimentul respectiv.
Întocmit,

12.05.2021

Adrian Liptac
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