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JUDETUL BISTRITA NASAUD 

 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Beneficiar: 
Orasul Beclean, judetul Bistrita Nasaud 
Contractul supus achizitiei publice: 
Furnizare mobilier in cadrul proiectului „CENTRUL SOCIAL DE ZI amenajare teren, imprejmuire, 
racorduri si bransamentre la utilitati, spatii verzi, amenajare drum de acces, alei si pista de biciclete 
din Oras Beclean, judetul Bistrita-Nasaud” 
 

SPECIFICATII TEHNICE 
 

DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE 

Ansamblu receptie = birou si doua scaune buc 1 
Bancheta 3 locuri buc 8 
Masuta joasa de informare buc 1 
Ansamblu de sedere, masa cu 4 scaune buc 6 
Ansamblu de sedere format din canapea, masa si 2 fotolii buc 2 
Ansamblu de masa cu 6 scaune buc 4 
Ansamblu birou cu 2 scaune buc 15 
Ansamblu consiliere 3 fotolii si masuta buc 4 
 
FISELE TEHNICE ATASATE FAC PARTE INTEGRANTA DIN ACEST CAIET DE SARCINI. 
Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in conformitate cu cantitatile si caracteristicile prevazute in prezentul 
Caiet de sarcini. 
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentata care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune 
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din fisele tehnice care fac parte integranta din prezentul 
caiet de sarcini. 
Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lor cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Achizitorul are dreptul de a nu accepta produsele care 
nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute. 
Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul achizitorului, de catre peprezentantii imputerniciti ai 
achizitorului, iar principalele obiective ale acesteia sunt: verificarea produselor si compararea cu cerintele din Caietul 
de sarcini. 
Daca produsele verificate in scopul receptiei nu corespund din punct de vedere calitativ cerintelor din caietul de 
sarcini, acestea vor fi refuzate. In acest caz, furnizorul are obligatia de a sigura inlocuirea produselor refuzate in 
termen de 3 zile lucratoare, pe cheltuiala proprie, inclusiv transportul. 

 LIVRARE PRODUSE 
Produsele vor fi livrate (transportate si descarcate) la sediul achizitorului. 
Documentele care insotesc produsele la livrare sunt: avizul de expeditie, certificatul de calitate/de 
garantie semnat si stampilat de producator. 
Livrarea se va face pe baza de comanda scrisa, in termen de 2 luni de la data comenzii. 

 GARANTIE PRODUSE 
Furnizorul are obligatia sa garanteze ca produsele furnizate sunt noi, nefolosite. 
Termenul de garantie acordat produselor de catre furnizor/proucator sunt cele prevazute de legislatia in 
vigoare si minim 24 de luni. 
Orice problema aparuta in perioada de garantie a produselor, referitoare la calitatea produselor furnizate, va 
fi comunicata furnizorului, prin notificare scrisa, iar acesta are obligatia de a inlocui produsul in maxim 3 zile, 
fara costuri suplimentare pentru achizitor. 
Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa inlocuiasca produsul in perioada convenita, 
achizitorul are dreptul de a pretinde plata de daune-interese conform legislatiei in vigoare si contractului 
insusit de  ofertant. 
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Recomandari: 

1. Ofertantul va prezenta fise tehnice ale produselor ofertate care sa demonstreze indeplinirea 
caracteristicilor minime solicitate in caietul de sarcini. 

2. Ofertantul va completa formularele necesare si va prezenta un certificat constatator emis de 
ORC din care sa rezulte ca este autorizat sa comercializeze produsele. 
 

Intocmit,         
Responsabil Achizitii 
Ing.Hulpe Ovidiu 
 




