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CAIET DE SARCINI

pentru "Containere pentru funcţionarea serviciului lucrări intretinere"

1.Lot 1  Container vestiar;

2.Lot 2 Container birou;

3.Lot 3  Container depozitare.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire a
contractului de furnizare, al cărui scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale
care vor guverna contractul de furnizare si constituie ansamblul cerinţelor pe baza
cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Conform prevederilor art. 123 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune
de servicii - "Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei
de atribuire...."

DESCRIERE GENERALA

Prezentul caiet de sarcini conţine informaţii necesare descrierii obiectului
contractului, precum si informaţii si instrucţiuni necesare elaborării ofertelor de către
operatorii economici participanţi la procedura.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizarea unor containere pentru desfăşurarea activităţii personalului care
deserveşte utilajele si echipamentele, destinate intretinerii si reparării drumurilor
judeţene din administrarea Consiliului Judetan Brăila, pana la finalizarea lucrărilor la
spatiile destinate acestei activităţi.

2.OMOLOGARE, AVIZARE

2.1. Ofertantul (producătorul sau reprezentantul sau autorizat), va prezenta o
declaraţie CE de conformitate pentru produsele ofertate.

3. ASIGURAREA CALITĂŢII

3.1. Ofertantul va prezenta un document emis de un organism specializat in domeniu
(notificat) care sa certifice ca producătorul are implementat un sistem de asigurare a
calităţii din seria ISO 9001 sau echivalent.

CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
DIRECŢIA TEHNICA LUCRĂRI PUBLICE



4. COMPONENTA, CARACTERISTICI TEHNICE

1.Container vestiar.

1.1.Dimensiuni minime. *

1.1.1.Lungime = 6000 mm

1.1.2.Latime   = 2400 mm

1.1.3.înălţime = 2500 mm
1.2.Dotări.

1.2.1.Usa intrare;

1.2.2.Fereastre iluminat natural;

1.2.4.Instalaţie electrica iluminat si prize;
1.2.5.Grup sanitar cu vas WC, chiuveta si instalaţie sanitara.
1.3.Mobilier.

1.3.1.Dulapuri vestiar metalice cu 3 usi - 4 buc;
1.3.2.Masa schelet metalic - 2 buc;

1.3.3.Scaun cu schelet metalic - 8 buc.

1.4.Alcătuire.

1.4.1.Structura metalica - ţeava rectangulara;

1.4.2.Izolaţia termica - minim 0,024W/mKş
1.4.3.Pereţi exteriori tabla (eventual panouri sanwich) - interior placaj cu pal melaminat
sau tabla;
1.4.4.Podeaua din panou OSB sau placaj TEGO cu sarcina minima 350 kg/mp, cu
covor PVC;
1.4.5.Acoperiş din tabla cu asigurarea scurgerii apelor pluviale;
1.4.6.Dispozitive de prindere pentru incarcare - descărcare.

1.4.7.Dispozitive de calare pe platforme de amplasare.

*) Dimensiunile trebuie sa respecte dimensiunile de incarcare si transport
standardizate.

2.Container birou.

2.1.Dimensiuni minime.^

2.1.1.Lungime = 6000 mm

2.1.2.Latime  ^2400 mm

2.1.3.înălţime = 2500 mm
2.2.Dotări.

2.2.1.Usa intrare;

2.2.2.Fereastra iluminat natural;

2.2.4.Instalaţie electrica iluminat si prize;
2.2.5.Grup sanitar cu vas WC, chiuveta si instalaţie sanitara.
2.3.Mobilier.

2.3.1.Dulapuri vestiar metalice cu 3 usi - 2 buc;

2.3.2.Masa birou cu schelet metalic - 2 buc;
2.3.3.Scaun cu schelet metalic - 4 buc.



2.4. Alcătuire.

2.4.1.Structura metalica - ţeava rectangulara;

2.4.2.Izolaţia termica - minim 0,024W/mKş
2.4.3.Pereţi exteriori tabla (eventual panouri sanwich) -interior placaj cu pal melaminat
sau tabla;
2.4.4.Podeaua din panou OSB sau placaj TEGO cu sarcina minima 350 kg/mp, cu
covor PVC;
2.4.5.Acoperiş din tabla cu asigurarea scurgerii apelor pluviale;
2.4.6.Dispozitive de prindere pentru incarcare - descărcare.
2.4.7.Dispozitive de calare pe platforme de amplasare.

*) Dimensiunile trebuie sa respecte dimensiunile de incarcare si transport
standardizate.

3. Container depozitare.

3.1.Dimensiuni minime. *

3.1.1.Lungime = 12000 mm

3.1.2.Latime   = 2400 mm

3.1.3.înălţime =2500 mm
3.2.Dotări.

3.2.1.Usa intrare in doua canate;

3.2.2.Instalaţie electrica iluminat si prize;
3.3.Alcătuire.

3.3.1.Structura metalica - ţeava rectangulara;

3.3.2.Pereţi interiori exteriori tabla (eventual panouri sanwich);
3.3.3.Podeaua din panou tabla cu sarcina minima 500 kg/mp;
3.3.4.Acoperiş din tabla cu asigurarea scurgerii apelor pluviale;
3.3.5.Dispozitive de prindere pentru incarcare - descărcare.

3.3.6.Dispozitive de calare pe platforme de amplasare.

*) Dimensiunile trebuie sa respecte dimensiunile de incarcare si transport
standardizate.

5. LIVRARE, RECEPŢIE

Livrarea se va efectua in cel mult 30 de zile de la data incheierii contractului,
la sediul Consiliului Judeţean Brăila sau la locaţia stabilita la incheierea
contractului.

La livrare toate produsele (inclusiv toate accesoriile si echipamentele din
dotare) trebuie sa fie insotite de următoarele documente:

a)factura comerciala sau, după caz, fiscala (semnata si stampilata);
b)inventarul completului;
c)documentul de transport, intern sau internaţional, daca este cazul;
d)certificatul de origine (semnat si stampilat);
e)declaraţie/certificat de conformitate;
f)certificat de garanţie, etc.
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Modul de inscripţionare al produselor se va stabili la incheierea contractului.
Recepţia finala se va efectua la sediul utilizatorului final, menţionat mai sus,

după punerea in funcţiune. Rezultatul recepţiei se va consemna intr-un proces
verbal final, semnat de ambele parti.

7. CONDIŢII DE GARANŢIE

Perioada de garanţie a fiecărui produs (inclusiv accesoriile si echipamentele
din dotare) va fi de minimum 24 de luni de la data recepţiei. Garanţia acordata va
fi transferabila, cesiunea/comodatul nu va exonera furnizorul de nici o
responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Perioada de garanţie se calculează de la data recepţiei finale, respectiv
semnarea procesului-verbal de recepţie a produsului, fara obiectiuni.

In perioada de garanţie orice funcţionare defectuoasa a produselor va fi
inlaturata in termen de cel mult 15 zile de la data când a fost instiintat in scris de
către cumpărător. Toate costurile legate de aceasta sunt in sarcina vânzătorului.

Garanţia produselor (inlocuite sau reparate de către vânzător) se extinde cu
perioada trecuta de la data instiintarii vânzătorului sau reprezentantului sau in
România asupra defecţiunii si pana la data când produsele au revenit in stare buna
de funcţionare, in posesia cumpărătorului (beneficiarului).

Alte facilitaţi care sunt eventual oferite in perioada de garanţie se vor
prezenta suplimentar.



Operator economic,

(semnătura autorizată)

Cu stimă,

(denumirea/numele   operatorului

Data completării

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat şi piarcat în mod vizibil, conţinând în original

oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

economic),adresa

telefon/fax/e-mail

noi

(denumirea

_, privinddinCa urmare a anunţului de publicitate nr.

achiziţia directă ce are ca obiect

achiziţiei publice),

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

înregistrat la sediul autorităţii contractante

nr.dataora

FORMULAR nr. 1

(denumire / sediu )

OPERATORUL ECONOMIC



Operator economic,

(semnătura autorizată)

Data completării

Subsemnatul,reprezentant împuternicit al(denumirea
operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din
situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR nr. 2



(nume, prenume şi semnătură),
b.S.

în  calitate de    legal autorizat   să semnez oferta pentru şi  în numele
(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 3

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.Examinând  documentaţia  de atribuire,  subsemnaţii,   reprezentanţi   ai  ofertantului  
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să livrăm  (denumirea produsului)
pentru suma deleifara TVA (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia produselor.

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele din
anexă, în termenulsolicitat de autoritatea contractantă, (se va indica anexa la formular)

3.Ne   angajăm  să   menţinem  această   ofertă   valabilă   pentru   o   durată   de
zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5.Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,

marcat în mod clar „altemativăTaltă ofertă".
|X| nu depunem ofertă alternativă.

6.Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.

7.înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data/  /



(semnătura autorizată)
iLS.

Preţul TOTAL lei fara TVA ofertat va fi inscris in formularul de oferta.
Termen de livrare maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a contractului.

4

Preţ total
ofertat

(leifaraTVA)

TOTAL

3

Preţ unitar
ofertat

(leifaraTVA)

1

1

1

2

Cantitate

Container depozitare

Container vestiar muncitori cu grup
sanitar

Container birou cu grup sanitar

1

Denumire obiect

3

2

1

0

Nr.

crt.

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
pentru

"Containere pentru funcţionarea serviciului lucrări întreţinere"

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

(denumirea/numele ofertant)


