
  

INSTRUCTIUNI  CATRE OFERTANTI 

 Pachet rechizite școlare „Primul Ghiozdan” 

 
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 
 

Denumire oficială: MUNICIPIUL SACELE 

Adresă:  P-ta Libertatii nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov   

Localitate: Municipiul  Sacele Cod poștal: 
505600 

Țara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  
Comp. Licitatii si Achiziții Publice 

Telefon: +40 268276164; 

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro Fax:   

Adresa de internet: www.municipiulsacele.ro 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  

□ Minister sau orice altă autoritate națională 
sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale 
sau locale ale acestora 
□ Agenție/birou național sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenție/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituție/agenție europeană sau 
organizație europeană 
 
X Altele (precizați): autorități locale 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine și siguranță publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice și financiare 
□ Sănătate 
□ Construcții și amenajări teritoriale 
□ Protecție socială 
□ Recreere, cultură și religie 
□ Educație 
X Altele (precizați): servicii generale ale 
administrațiilor publice 

 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

Pachet rechizite școlare „Primul Ghiozdan” 

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 

a) Lucrări   
                                

b) Produse                             c) Furnizare X    
                                 

Locul principal de 
executare 
NUTS 

Locul principal de livrare 
Cod NUTS  

Locul principal de prestare 
sediul prestatorului 
Cod NUTS RO 122 - Brasov 

II.1.3) Achizitia implică 
Un contract de achiziții publice     X                                                            

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției 

Pachet rechizite școlare „Primul Ghiozdan” (conform caiet de sarcini) 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

Obiect principal 39162110-9   

II.1.6) Împărțire în loturi  
da □  nu  X 

II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                               
da □ nu X 

 
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 
380 Ghiozdane 

 

http://www.municipiulsacele.ro/


Valoarea estimata : 35.294,12 lei fără TVA  
 

II.2.2) Opțiuni (după caz)                                                                                                                         
da □  nu  X 
Dacă da, descrierea acestor opțiuni:  
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni: 
în luni: / sau în zile: / (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri posibile (după caz).1- conform  art. 165 din Hot. nr. 395/2016 ,: sau 
interval:  
da   nu  X 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata prezentului contract este pana la 15.09.2021 incepand cu data semnarii acestuia. 

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                     
da □ nu X 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII  REFERITOARE LA CONTRACT 
 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                           
da   nu X  

III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                      
da   nu X 

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile 
relevante 
Buget local 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul /comanda(după caz)  -asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)                                 
da □ nu X 
Dacă da, descrierea acestor condiții 

III.1.5. Legislația aplicabilă 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice   
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
- alte acte normative în vigoare specifice obiectului achiziţiei. 
 

 
 
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 
 

III.2.1) Motive de excludere a ofertantului 

Declarație pe propria răspundere  din care să 
rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile 
prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 
Legea nr. 98/2016, completată în conformitate 
cu Formularele 1.2.3(sectiunea Formulare ) 

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 
art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 
OUG nr.34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
evitarea conflictului de interese, completată în 
conf. cu  Formularul 4. (sectiunea Formulare ) 
Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire 
la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:  
Ing.Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -
Secretar General , Ing Geczi Gellert – 
Viceprimar, Ec.Radulescu Eugen  – Sef serviciu 

Încadrarea în una din situațiile prevăzute în 
cadrul Capitolului II, Secțiunea a 4-a din 
Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  



CFSBOCFPP, Ing.Neacsu Mihaela – consilier 
achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  
, Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – 
Consilier Juridic Compartiment  Juridic,Ec. 
Tagarici Gabriela Elena – consilier achizitii  
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ;           
CJ.Pirvu Nicoleta- Sef serviciu Asistenta sociala 

 Declarație pe proprie răspundere privind 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de 
protecţie a muncii  si în domeniul mediului si 
protectiei mediului. Formularele 5 si 6 (sectiunea 
Formulare ) 

 

III.2.2) Capacitatea ofertantului- Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Forma de inregistrare in conditiile legii din tara 
de rezidenta, - operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile 
de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului. 

Ofertantul trebuie să prezinte Certificatul 
Constatator emis de ONRC -  codul CAEN 
(sau echivalent) care îi permit să presteze 
serviciile care fac obiectul achiziției publice. 
 
 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

Procedura proprie  de atribuire  aplicabila serviciilor sociale și alte servicii specifice, prevăzute în 

Anexa nr.2   -  PO  103.02.04   

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 

Prețul cel mai scăzut     

 
IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 

4.2.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

Limba română 

4.2.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta  
durata în luni /sau în zile: 30 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 
 

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul 
de sarcini si  trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor 
prevazute in caietul de sarcini . 
Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi executate  cu 
prevederile legale in domeniu.  
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenței cu specificațiile tehnice 
 

IV.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu 
privire la preț, corelate  cu propunerea tehnica prezentata. 
Propunerea financiara se va depune prin completarea Formularului nr. 7 + Anexa (daca este 
cazul ) 
 

IV.3.3. Modul de prezentare a ofertei 
Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de 
atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.  
Documentele de calificare ,propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi prezentate 
în cadrul unui singur plic sigilat  -insotite de scrisoarea de inaintare Formular nr.8 
 



Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante: Primaria Mun Sacele  P-ta Libertatii 
Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data  prevazuta in anunt . 
Ofertantul trebuie să ia toate masurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către 
autoritatea contractanta până la data și ora limita pentru depunere, stabilită în anunțul de 
participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate 
documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta 
trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și 
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract.  
În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul 
legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, Formular 9 .În cazul documentelor 
emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să 
fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare. 
Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează 
din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau 
legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 

 
 
SECŢIUNEA V.INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                            
 da □ nu X 
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:  

V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare  
 da □ nu X 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): 

V.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
Atribuirea contractului de achiziție publică  
Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor: 
Transmiterea  anunțului privind organizarea selecției de oferte  Perioada cuprinsă între data 
publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de 5 (cinci) zile  
Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea 
răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioada 
care nu va depăși, 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
Primirea ofertelor; 
Deschiderea ofertelor 
Evaluarea ofertelor,  
Evaluarea ofertelor pe baza criteriului de atribuire și întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv 
al ofertanților, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.  
Atribuirea și semnarea contractului 
Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv 
comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant. 

V.4) CĂI DE ATAC  
Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARE 
 

• Formular  1  -Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016; 

• Formular  2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;; 

• Formular  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; 

• Formular  4-  Declaraţie privind neîncadrarea în situatia conflictului de interese din Legea nr. 
98/2016; 

• Formular  5  -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si  
protectiei mediului 

• Formular  6   -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al 
relatiilor de munca  

• Formular  7    -  Formular de oferta  

• Formular 8    -  Scrisoare de inaintare 

• Formular  9   - Imputernicire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

  
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 mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
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. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
      
 
 
 
 
 



 
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULAR  2 
           (denumirea/numele 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................,  
      ............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 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 dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………. 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Operator economic                                        FORMULAR 3 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de  de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 
nu a condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 
pe care-l reprezint.  
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. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                       
                                                                                                                            FORMULAR nr. 4 
   OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 
 
 
1. Subsemnatul/a …...……………….......................…, în calitate de …….........………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul autoritatii contractante.  
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 
nr. 98/2016. Ing.Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -Secretar General Ing.Gâdea Sorin – 
viceprimar , Ec.Coman Rodica – Sef Serviciu CFSBOCFPP, Ing.Boberschi Dan-Radu – consilier 
achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , Ec.Radulescu Eugen  – inspector Serv  
CFSBOCFPP, Cj.Musca Nicusor Sebastian – Consilier Juridic Compartiment  Juridic,ec Tagarici 
Gabriela Elena – consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ;  Szabo Roxana – 
Administrator Cantina de Ajutor Social 
 
2. Subsemnatul/a…………………………..................…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, 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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
Data completării .................. 
Ofertant, 
…………………........... (nume, prenume) 
....................................(semnatura autorizată) 
(stampila) 



 
          Operator economic                                                                     FORMULAR nr. 5 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)       
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
  Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….......   reprezentant legal 
al …………………………………….....……., participant la licitatia :........................................ 
…………………..........(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia furnizarilor cuprinse 
în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale 
în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda » 
 
 
      Data                        Ofertant, 
                                                                                    Numele si prenumele 
                                                                                  ………………… 
                                                                                      (semnătură) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



\ 
                                                                                                                             FORMULAR nr. 6 
Operator economic 
................................  
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului 
si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia 
furnizarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de Totodată, 
declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
 
 
Data                                        Ofertant, 
                                                                                     Numele si prenumele 
 
                                                                                         ………………… 
                                                                                             (semnătură) 



 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 7 
 
 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Către ...................... 

 
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai      
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus 
mentionată,sa executam  contractul. „.........................................................................................” 
pentru suma de,                                                                           (suma în litere si în cifre, precum si 

moneda ofertei) ,  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în valoare de              

(suma în litere si în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice. 
 
3.Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (perioada în litere si în 
cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 

  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

 nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
6.Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta 
pentru si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



  

 

 Anexa la oferta financiara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   FORMULAR nr. 8 

 

Operator  economic 
.......................................................................................... 
(denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Catre .......................................................................................... 

         (denumirea entitatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a solicitarii de oferta  nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului „.............................................................................” 
denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. 

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

 

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ______________________(tipul, 

seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de 

dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

 

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Cu stima, 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

 

Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                   .................................................... 
Tara de resedinta        ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                      .................................................... 
 

 



 FORMULAR 9 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……............., 

reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de 

………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, 

domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 

……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de 

……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, 

organizată de …………………………….................în scopul atribuirii 

contractului……………………………………...............................................……………… - autoritate 

contractantă …………………………………………………………………………………………….. 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
     
 
 
Data           Denumirea  mandantului 
                       S.C. ………………………………… 
reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 

Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail. primaria@municipiulsacele.ro 

DIRECȚIA PUBLICĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ-SERVICIUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 

Nr. 65706/16.08.2021 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind achiziționarea Rechizite școlare - Cod CPV - CPV 39162110-9                                   

pentru anul școlar 2021-2022 

 

 

I. Generalități 

1. Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziția următoarelor produse: rechizite școlare 

2. Caietul de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea și prezentarea 

ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant 

propunerea tehnică. 

3. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după 

caz, caracteristici referitoare la nivel calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în 

exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, ambalare, etichetare, 

marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele 

asemenea. 

4. Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În 

acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, 

va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune 

asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. 

5. Neîndeplinirea tuturor cerințelor minimale menționate în caietul de sarcini atrage 

declararea ca “neconformă” a ofertei, în conformitate cu prevederile în baza art. 137 al. (3) lit. 

a din HG nr. 395/2016, produsul ofertat “nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului 

de sarcini” și respingerea ofertei. 

mailto:primaria@municipiulsacele.ro
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6. Oferta tehnică și financiară trebuie să conțină referințe la toate specificațiile tehnice și de 

altă natură menționate în caietul de sarcini, în caz contrar oferta va fi descalificată. 

7. Ofertantul va include în propunerea financiară, toate costurile legate de procurarea, 

furnizarea, transportul și depozitarea produselor. 

8. Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, 

conform art. 133 al. (2) din HG nr. 395/2016. 

 

9.Ofertele incomplete, care nu conțin toate elementele propunerii tehnice/financiare, vor fi 

considerate neconforme în baza art. 137 al. (3) lit. a din HG nr. 395/2016 și vor fi respinse. 

 

10. Necesarul de rechizite școlare va fi format din 380 ghiozdane echipate cu toate produsele 

din specificațiile tehnice. 

   Ofertanții care doresc să participe la procedură trebuie să depună oferta pentru toate 

produsele descrise la specificații tehnice însoțită de mostre (ghiozdan echipat cu toate 

cerințele), în caz contrar oferta va fi declarată neconformă. 

 

 

 II.Autoritatea contractantă  

 

 MUNICIPIUL SĂCELE, reprezentat prin Primar Ing. Popa Virgil, cu sediul în Săcele, 

Piața Libertății, nr. 17, tel./fax 40-268-276.164 / 273.091 

III. Durata contractului 

            Durata contractului va fi de  la data semnării contractului până la data de 15.09.2021. 

IV.Contextul care a determinat achiziția 

 Necesitatea sprijinirii învățământului și creșterii ratei promovabilității școlare în 

Municipiul Săcele prin instituirea unor măsuri de susținere a procesului educațional la nivel 

local în vederea acordării pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan”, elevilor înscrişi 

în clasa I pentru anul şcolar 2021-2022, în unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului 

Săcele, pentru sprijinirea dezvoltării învaţământului, program ce va contribui la reducerea 

fenomenului de absenteism / abandon școlar. 

 

V. Obiectul achiziției 

 

 Achiziția va consta în pachet de rechizite școlare respectiv 380 ghiozdane echipate cu 

toate produsele prezentate la cap VI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

VI. Specificații tehnice 

 

NR Denumire articol si caracteristici U/M Cantitate Caracteristici Tehnice  

1 Acuarele Tempera apa 12 culori SET 1 

Acuarele tempera, amestec pe baza de apa, 
12 culori de 12 ml , agent de ingrosare acrilic,  
dispersie apoasa de pigmenti organici si 
anorganici, ambalate în tuburi metalice cu 
capac și prezentate în cutie de carton. 

2 BIBLIORAFT BUC 1 

Biblioraft confecționat din carton rigid , 
plastifiat cu folie din polipropilenă (PP) , 
lățime de 7.5 cm , cu muchia inferioară 
protejată cu metal . Mecanismul trebuie sa 
fie metalic nichelat , inel metalic de tragere. 
Buzunar cu eticheta din carton 
interschimbabila. 

3 Bloc desen A4 ,  8 file, 100g/mp BUC 1 

Bloc desen format A4, 8 file interior hârtie 
offset de 100 g/mp (celuloza 100%) si coperta 
din carton dublu cretat lucios de 150 g/mp. 
Coperta poate avea grafică inspirată din 
natură, lumea animală, personaje din desene 
animate, etc, exclus imagini cu caracter 
violent (scene de război, arme, etc). 

4 Borcan pictura BUC 1 

Vas din plastic pentru apă, folosit în 
activitățile de pictură, cu 3 compartimente. 
Capac prevăzut cu dop pentru evitatea 
vărsării conținutului și degajări  necesare 
sprijinirii pensulelor.  

5 Caiet A5 AR 48 file BUC 2 

Caiet matematica 48 file. Linii bine definite, 
destinat uzului şcolar,  prevăzut cu o linie 
verticală pentru respectarea distanţei minime 
faţă de marginea din stînga caietului; format 
A5; capsat; coperta poate avea grafică 
inspirată din natură, lumea animală, 
personaje din desene animate, etc, exclus 
imagini cu caracter violent (scene de război, 
arme, etc); interior - hârtie offset de 60 g/mp; 
coperți din hârtie offset de min. 230g/mp; 
coperțile 1 şi 4 policromie. 
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6 Caiet maculator A5 48 file  BUC 1 

Caiet foi veline (maculator) cu 48 file. Caiet 
destinat uzului şcolar; format A5; capsat; 
coperta poate avea grafică inspirată din 
natură, lumea animală, personaje din desene 
animate, etc, exclus imagini cu caracter 
violent (scene de război, arme,etc);  interior - 
hârtie offset de 60 g/mp; coperți din hârtie 
offset de min. 230g/mp; coperțile 1 şi 4 
policromie. 

7 Caiet TIP 1, 16 file BUC 2 

Caiet tip I 24 file , destinat uzului şcolar 
pentru începători; format A5; capsat; liniat ; 
coperta poate avea grafică inspirată din 
natură, lumea animală, personaje din desene 
animate, etc, exclus imagini cu caracter 
violent (scene de război, arme,etc); interior - 
hârtie offset de 60 g/mp; coperți offset de 
min. 130g/mp., coperțile 1şi 4 policromie. 

8 Caiet TIP 2, 16 file BUC 2 

Caiet tip I 24 file , destinat uzului şcolar 
pentru începători; format A5; capsat; liniat ; 
coperta poate avea grafică inspirată din 
natură, lumea animală, personaje din desene 
animate, etc, exclus imagini cu caracter 
violent (scene de război, arme,etc); interior - 
hârtie offset de 60 g/mp; coperți offset de 
min. 130g/mp., coperțile 1şi 4 policromie. 

9 Carioca 12 culori/set BUC 1 
Set de 12 carioci de diferite culori , cu 
lungime de minim 12,5 cm ; ambalare în etui 
de plastic. 

10 Carton color A4 , 10 file SET 1 
 Set de 10 coli de carton color , format A4 , 
grosime 210 g/m² + 2 coperti , 10 culori 
diferite  . 

11 Coperta caiet A5 BUC 7 

Copertă de caiet format A5 , plastic moale , 
semitransparent , diverse culori. Dimensiuni 
213 x 309 mm ( poziție deschisă) . Grosime 
min. 120 microni 

12 Creioane HB cu guma BUC 12 
Creioane cu corp din lemn și mină HB. La unul 
dintre capete prevăzut cu radieră ; 

13 
Dosar PVC cu sina 130x180  
microni 

BUC 3 

Dosar confecționat din PP prevăzut cu sină 
metalică în interior și două perforații 
exterioare pentru arhivare în bibliorafturi. 
Capacitatea de îndosariere de min. 180 coli 
A4 ; etichetă prevăzută pe cotor pentru 
identificarea rapidă a detaliilor 
interschimbabilă; Grosimea coperților este 
min. 130 , respectiv 180 microni. 

14 
Eticheta scolare, 10 coli /set , 9  
etichete/ coala 

SET 1 

Set de 10 coli de etichete scolare  
autoadezive . Fiecare coală cu câte 9 etichete 
de dimensiunea 5 x 3 cm ( abatere acceptata 
+0.5 cm ). 
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15 
 

Foarfeca 12 cm manere asimetrice  
BUC 1 

Foarfecă de 12 cm cu lamă din oțel, rotunjita 
la varfuri și mânere asimetrice protejate cu 
grip pentru o mai bună prindere în mână si 
prevazuta cu clips pentru o manevrabilitate 
usoara. 

16 Folie document 100 coli 3C  SET 1 

Folie transparentă de protecție pentru 
documente cu perforații pe margine pentru 
arhivare ,  100 coli/ set, grosime de min. 30 
microni . 

17 Ghiozdan școlar BUC 1 

Ghiozdan tip rucsac din material textil 
impermeabil; prevăzut cu 2 compartimente , 
2 buzunare frontale inchise cu fermoar si 2 
buzunare laterale din plasa; captusit la 
interior , spate întărit și buretat;  mânerul și 
bretele buretate gros . Bretele cu reglare  si 
protejate cu plasa buretata . Dimensiunile 
trebuie sa fie min. 45 x 30 x 12 cm ( abatere 
acceptata de + 2 cm ). Culori uni (exclus 
negru) fara modele sau texte imprimate 

18 
Hartie glasata 10 culori/set + 2  
coperți 

SET 1 
Hartie glasată lucioasă, format A4 , 10 file/set 
70-80 g/mp , colorate , culori diferite, cu 2 
coperți din carton  

19 Lipici stick9 gr BUC 1 

Lipici stick cu grad mare de aderență utilizat 
pentru lipirea diverselor suprafețe ( hârtie, 
carton, hârtie fotografică, etc.); fără solvenți; 
Cantitate 9 gr/tub; mecanism cu rotire pentru 
extragerea lipiciului 

20 Paleta pictor BUC 1 
Paleta pictor mare , dimensiune min. 22 x 17 
cm ; material plastic, ușor de curățat și 
transportat; ambalare individuală in țiplă ; 

21 Penar 1 fermoar echipat  BUC 1 

Penar echipat cu 1 compartiment , 
imprimeuri cu diverse modele grafice ( exclus 
scene de razboi , arme etc.). Echiparea 
acestuia trebuie conțina minim: 10 creioane 
colorate , 1 creion HB , 1 radieră , 1 
ascuțitoare , 2 pixuri , 1 liniar de 15 cm . 
Dimensiunea penarului este de min. 13 x 195 
cm ( abatere acceptata + 2 cm ). 

22 Personalizare punga BUC 1 

Personalizarea pungii în care se regăsește 
ghiozdanul se va face cu autocolant de 
dimensiunea 21 x 10 cm . Acesta va conține 
sigla Primăriei Săcele, color, dimensiuni 6x8 
cm și textul “ Primăria Municipiului Săcele , 
adresa , nr de telefon , site-ul și adresa de e-
mail”. Personalizarea se va face doar după 
acceptarea bunului de tipar din partea 
reprezentantului primăriei. 

23 Pungă cadou hârtie BUC 1 

Pungă cadou uni din carton de min. 210 g/mp 
, fund întărit , dimensiunile min. 42 x 31 x 12 
cm ( abatere acceptata + 2 cm ), baiere din 
snurimpletit. Se poate accepta si o grafica 
simpla cu linii discrete. 
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24 
Set geometrie 
(4 piese) 

SET 1 

Set de echere si linare din plastic gros , 
transparent. Contine un liniar de minim 30 
cm , un echer cu laturile inegale, dimensiunea 
mare fiind de minim 15 cm , un raportor cu 
baza de minim 10 cm si un compas. Grosimea 
riglei trebuie sa fie de minim 2.1 mm .  

25 Set 6 pensule diverse mărimi SET 1 
Set de 6 pensule de diverse mărimi; corpul 
din lemn iar vârful confecționat din păr de 
veveriță. 

26 Stilou cu doua rezerve , blister SET 1 
Set de stilou plastic cu rezerve (patroane) de 
cerneală dispuse pe un blister. Lungime stilou 
intre 12-14 cm. 

27 
 
Caiet cu stickere 
 

BUC 1 
Caiet cu stickere , dimensiuni aproximative 
format A5 ,  minim 150 stickere diferite , fara 
scene de razboi sau arme. 

28 
 
Strasuri decorative autoadezive 
 

SET 1 

Strasuri decorative autoadezive necesare 
lucrului la orele de creatie. Strasurile trebuie 
sa fie din plastic sau sticla , mai multe culori 
in set , minim 500 buc / set , nu mai mici de 5 
mm in diametru. 

29 
 
Figurine colorate 
 

SET 1 

Figurine colorate , diverse forme ( stelute , 
inimi , paiete , etc ) necesare lucrului la orele 
de creatie. Figurinele trebuie sa fie puse intr-
un tub din plastic cu inchidere cu capac 
pentru a prevenii pierderea acestora. Acestea 
trebuie sa se poata lipi pe suport de carton . 

30 Vocabular 24 file BUC 1 

 Vocabular 24 file destinat uzului şcolar; 
format A6; capsat; coperta poate avea grafică 
inspirată din natură, lumea animală, 
personaje din desene animate, etc, exclus 
imagini cu caracter violent (scene de război, 
arme,etc);  interior - hârtie offset de 60 g/mp; 
coperți din hârtie offset de min. 200g/mp; 
coperțile 1 şi 4 policromie.  

 

Valoarea totală estimata a produselor din pachetul rechizite școlare „Primul ghiozdan” este 

de 35.294,118 lei, valoare fără TVA, respectiv 42.000 lei, valoare cu TVA. 

VII. Sistemul de asigurare a calității: 

a. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta 

standardele sau reglementările naționale în vigoare; 

b. Calitatea produsului va fi atestată, la livrare prin verificarea produselor. 

c. Viciile ascunse sesizate ulterior recepției nu-l exonerează pe furnizor de obligația înlocuirii 

produsului respectiv. 

 

VIII. Condiții de ambalare: 
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a. Ambalajele trebuie să asigure păstrarea integrității și calității produsului pe timpul 

depozitării și transportului. 

b. Atât materialul de ambalat cât și pachetele trebuie să fie curate, uscate, în stare bună,  

capabile să asigure calitatea și durabilitatea produsului. 

c. Materialele de ambalat și ambalajele trebuie să fie depozitate în condiții în care să nu scadă 

calitatea produselor. 

 

IX. Marcarea: 

 Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu următoarele mențiuni: 

- denumire, adresa și nr. de tel. a producătorului\distribuitorului; 

- denumirea produsului; 

- cantitatea netă; 

- condiții de depozitare; 

- data fabricației și termenul de valabilitate; 

- ambalajele individuale se închid prin termosudare sau cu clemă metalică, la unul sau ambele 

capete. 

 Ambalajele individuale vor fi imprimate și \sau prevăzute cu etichete atașate astfel 

încât să nu se poată schimba. 

 Toate informațiile necesare trebuie să fie tipărite astfel încât să fie imposibilă 

schimbarea sau îndepărtarea lor fără a lasă urme vizibile. Se impune păstrarea integrității 

ambalajului. 

Cerneala sau tușul care se folosesc pentru inscripționarea produsului nu trebuie să 

contamineze produsul. 

 

X.Transportul: 

 

a. Transportul va fi asigurat de furnizor cu vehicul corespunzător care nu permite deteriorarea  

pachetelor în timpul transportului. 

 

XI.Condiții minime de garanție: 

 

a. Produsele vor fi livrate astfel încât să corespundă descrierii caracteristicilor fiecărui produs. 

b. În momentul recepției produsele trebuie să aibă aspect  

Nota 1.Pachetele vor fi ambalate într-o pungă de plastic care face parte din pachetul de 

rechizite. Punga de plastic trebuie să fie destul de rezistentă şi să ţină strâns caietele, să nu se 

rupă în timpul transportului si a distribuţiei, să rămână sigilată. Ambalarea pachetelor intră 

în sarcina furnizorului şi nu va fi specificat preţul acestuia nicăieri. 

c. Produsele livrate vor fi însoțite de următoarele documente: 

 i. Factura fiscala 

 ii. Aviz de însoțire a mărfii, când este cazul; 

 iii. Certificate de calitate și conformitate sau Declarația de conformitate 

 iv. Buletinul de analiză, dacă este cazul, care sa ateste ca produsul corespunde 

prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerințelor tehnice minimale prevăzute în prezentul 

caiet de sarcini. 

d. Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului pe cheltuiala acestuia. 
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XII. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

 

a. Prin propunerea tehnică, ofertanții vor prezenta descrierea detaliată a produselor ofertate 

precum și alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a 

propunerii tehnice.  

b. Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caracteristicile mentionate în 

specificatiile tehnice pentru fiecare fel de produs. Nu se accepta oferte parțiale. 

c. Prin propunerea tehnică, ofertanții își asumă, obligația livrării produselor în maximum 10 

zile de la achiziție. 

d. Prin propunerea tehnica, ofertanții își asumă obligația respectării cerințelor din caietul de 

sarcini.  

e. Propunerea tehnica va fi prezentată, semnată, ștampilată și depusă la: Primăria Municipiului 

Săcele, Piața Libertății, Nr. 17, Mun. Săcele, Jud. Brașov – Compartiment Relatii Publice, 

Informații Cetățeni sau pe adresa de mail primaria@municipiulsacele.ro.  

f. Ofertantul trebuie să își ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de 

către Autoritatea contractantă până la data limită. 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data Semnătura 

1.  Aprobat:  Primar 
Ing Popa Virgil 

  

2.  Avizat : Viceprimar 
Ing. Géczi Gellért 

  

3.  Vizat : Şef Serviciu Asistenţă 

Socială C.J. Pîrvu Nicoleta 
17.08.2021 

 

4.  Elaborat:   Cj. Gubernat 

Mihaela 

Nr.

pag 

8 Nr.

ex 

1 
16.08.2021 
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