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CAIET DE SARCINI 

MOBILIER SI ACCESORII DE UZ GENERAL 

Investiţia propusă se realizează în spaţiul rural, Regiunea Sud-Vest Oltenia, judeţul Gorj, 
Comuna Padeş, in satele Motru Sec si Călugăreni. 

Căminele culturale propuse a se dota sunt amplasate astfel: 

- Cămin Cultural Motru Sec: Comuna Pades, Sat Motru Sec, nr. cadastral 872, Judeţul Gorj; 

- Cămin Cultural Calugareni: Comuna Pades, Sat Calugareni, nr. cadastral 35653, Judeţul Gorj; 

Prin implementarea prezentului proiect se doreşte dotarea Căminului Cultural Calugareni si 
a Căminului Cultural Motru Sec cu echipamente specifice activitatilor socio - culturale 
desfasurate. 

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare atât la 
nivel regional cât şi la nivel local, capitalul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală 
reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către 
comunitate. Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de 
regiune, care reprezintă mai mult decât o locaţie geografică. Date fiind acestea, menţinerea 
identităţii culturale trebuie să includă câţiva factori, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. 

Situatia prezentata la nivel naţional este confirmata si la nivelul Comunei PADES, 
comuna ce are asezaminte de cultura slab dotate, dar care are un bogat patrimoniu imaterial ce 
necesita pastrare, promovare si conservare. 

Căminele culturale existente in localitate sunt asezaminte culturale ce desfasoara 
activitati in domeniul cultural, de informare si educaţie permanenta (servicii culturale si sociale 
de utilitate publica) cu rol in asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informaţie. 

Acţiunea propusa prin proiect vizeaza dotarea căminelor culturale, cu bunuri de stricta 
necesitate, in scopul realizarii de activitati care contribuie la realizarea următoarelor obiective: 

> Oferirea de produse si servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 
culturale comunitare, in scopul creşterii gradului de acces si participare a 
cetatenilor la viata culturala; 



> Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea si punerea in valoare a culturii 
tradiţionale si a patrimoniului cultural imaterial; 

> Educaţia permanenta si formarea profesionala continua, de interes comunitar, in 
afara sistemelor formale de educaţie. 

Bunurile propuse a fi procurate vor fi predate in folosinţa Căminelor Culturale Motru Sec 
si Calugareni, cămine ce functioneaza in subordinea directa a Consiliului Local Pades. 

Necesitatea dotărilor solicitate este regăsită cel puţin in activitatile socio-culturale 
desfasurate pe raza comunei Pades, respectiv: Ziua internaţionala a femeii; Sărbători pascale, 
hora satului; Tradiţii si obiceiuri de iarnă, datini si obiceiuri de Crăciun; Concurs pentru cel mai 
autentic costum cu mască, datini si obiceiuri de Crăciun; Festivaluri de obiceiuri de iarnă -
manifestari dedicate sărbătorii Crăciunului; "Ziua mondială de luptă împotriva cancerului" -
campanie de informare asupra cancerului de col uterin; "Ziua mondiala impotriva tuberculozei" 
- campanie de informare; Şedinţa de lucru, analiza si instructaj cu asistentii personali ai 

persoanelor cu handicap grav; "Ziua naţionala fara tutun" acţiune de conştientizare a pericolului 
fumatului asupra sanatatii; "Ziua internaţionala a persoanelor vârstnice"; Şedinţa de lucru, 
analiza si instructaj cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; Ziua mondiala a 
sanatatii "Un stil de viata sănătos, o tensiune arteriala normala"; 

Dotarea actuala a Căminelor Culturale este insuficienta, nu asigura necesarul de bunuri, 
pentru desfasurarea in condiţii optime a acţiunilor culturale si sociale propuse. Intarzierea dotării 
acestor cămine cu echipamentele necesare desfasurarii activitatilor cultural-sociale ar duce la 
reducerea acestora pana la dispariţie. 

Pentru pastrarea costumelor populare in condiţii optime in incinta căminelor culturale 
este necesara dotarea acestora cu mobilier (dulapuri, suporturi costume populare), restul 
mobilierului (scaune, mese, cuiere de diverse tipuri, birou, dulap biblioteca, etc) fiind necesar in 
desfasurarea activitatilor culturale pentru locuitorii comunei cat si pentru invitati ai acestora la 
diferite evenimente. De asemenea, fierul de călcat vertical este categoric necesar pentru a le 
asigura costumelor o durată de viaţă prelungită. 

Din pricina motivului că aşezămintele culturale dispun de dotare minimală, învechita, 
prin implementarea proiectului se urmăreşte necesarul minim de dotări dintr-o institutie 
culturala, pentru a putea organiza evenimentele in condiţii optime, pentru confortul locuitoiilor 
participanţi cat si a invitatilor acestora. Achiziţionarea generatoarelor de curent este necesara in 
situatiile neprevăzute, atunci cand dintr-o avarie ar putea fi afectate evenimentele aflate deja in 
curs de desfasurare. 

Cortina este un echipament indispensabil desfasurarii in bune condiţii a spectacolelor 
artistice in căminele culturale. Organizatorii pot asigura o organizare mult mai profesionala a 
tuturor evenimentelor dacă aşăzămintele culturale vor fi dotate cu cortină. 

Dotarea căminelor culturale cu pichete PSI, stingatoare si trase medicale asigură 
intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia 
persoanelor, animalelor şi bunurilor periclitate de incendii, fiind deosebit de importanta. 



Căminele culturale sunt locuri publice unde curăţenia nu trebuie sa lipsească. Pentru 
întrunirea condiţiilor indispensabile de igiena, căminele culturale vor avea podeaua acoperita cu 
mochetă de trafic, uşor de curăţat, vor fi dotate cu aspiratoare, coşuri de gunoi pentru interior şi 
coşuri de gunoi pentru exterior. 

Pentru exterior aşezămintelor culturale se doreşte achiziţionarea de bănci de exterior pe 
care participanţii la evenimente le pot utiliza pentru odihna, inainte de începerea spectacolelor, 
sau cu diverse alte ocazii. 

Dotările / echipamentele propuse a fi achiziţionate sunt reprezentate de: 

TOTAL 
M.OBILIER SI ACCESORII DE UZ GENERAL 

DOTĂRI BUCAT1 

Scaune 100 buc 

Mese 25 buc 

Dulap depozitare 8 buc 

Dulap biblioteca 8 buc 

Suport costume populare 4 buc 

Birou 2 buc 

Scaun birou 2 buc 

Cuier perete 10 buc 

Cuier tip vestiar 10 buc 

Banca exterior 10 buc 

Generator electric 2 buc 

Aspirator 2 buc 

Dozator pt apa 6 buc 

Frigider 2 buc 

Fier de calcat vertical 2 buc 

Mocheta trafic 320 mp 

Jaluzele verticale 65 mp 

Coşuri de gunoi interior 10 buc 

Coşuri de gunoi exterior 8 buc 

Cortina 2 buc 

Pichet PSI echipat 7 buc 



Stingatoare 10 buc 

Truse medicale 8 buc 

CĂMIN CULTURAL CALUGARENI 

DOTĂRI BUCATI 

MOBILIER 

Scaune 50 

Mese 15 

Dulap depozitare 5 

Dulap biblioteca 5 

Suport costume populare 2 

Birou 1 

Scaun birou 1 

Cuier perete 5 

Cuier tip vestiar 5 

Banca exterior 5 

DOTĂRI DE UZ GENERAL 

Generator electric 1 

Aspirator 1 

Dozator pt apa 3 

Frigider 1 

Fier de calcat vertical 1 

Mocheta trafic 170 

Jaluzele verticale 35 

Coşuri de gunoi interior 5 

Coşuri de gunoi exterior 4 

Cortina 1 

Pichet PS1 echipat 4 

Stingatoare 5 

Truse medicale 5 



CĂMIN CULTURAL MOTR U SEC 

DOTĂRI BUCATI 

MOBILIER 

Scaune 50 

Mese 10 

Dulap depozitare 3 

Dulap biblioteca 3 

Suport costume populare 2 

Birou 1 

Scaun birou 1 

Cuier perete 5 

Cuier tip vestiar 5 

Banca exterior 5 

DOTĂRI DE UZ GENERAL 

Generator electric 1 

Aspirator 1 

Dozator pt apa o 
J 

Frigider 1 

Fier de calcat vertical 1 

Mocheta trafic 150 

Jaluzele vertical 30 

Coşuri de gunoi interior 5 

Coşuri de gunoi exterior 4 

Cortina 1 



Pichet PSI echipat 3 

Stingatoare 5 

Trase medicale 3 

CERINŢE TEHNICE GENERALE MINIME 

Scaune Tip scaun: Fix, cu spatar 
- Material: lemn 
- Tip şezut: Tapitat 
- Culoare: nuc 
- Adâncime (cm): min. 47 
- Latime (cm): min 45 
- înălţime (cm): min 106 

Mese - Latime (cm): minim 90 
- înălţime (cm): minim 75 
- Lungime (cm): minim 180 
- Forma blatului: - dreptunghiulara 
- Finisaj: Nuc 
- Material: lemn, PAL 
- Opţional: mărime reglabila 

Dulap depozitare - Material: lemn, PAL 
- Dimensiuni minime Lxlxh (mm): 1400x400x1800 
- închidere : In 3 puncte cu yala 
- Feronerie inclusa: Yala simpla cu 2 chei,balamale 

Dulap biblioteca - Dimensiune: Lăţime: minim 120 cm, înălţime: 190 cm, Grosime: minim 30 cm 
- Usi transparente din geam sau usi din pal/lemn 
- Material: lemn, Pal 
- Culoare: Nuc sau altele 

Suport costume 
populare 

Dimensiuni: 
Lungime 180 cm - 350cm 
înălţime 130 cm - 200cm 
Latime 30 cm - 60 cm 
Capacitate: 80 - 130 kg 
Metarial metal sau lemn 

Birou - Latime (cm): minim 145 
- Adâncime (cm): minim 55 
- înălţime (cm): minim 75 
- Material: lemn, PAL 

Scaun birou Tip produs - Scaun Directorial,Cu roti 
Utilizat pentru Birou 
Model Cu braţe 
înălţime spatar reglabil 



Material exterior piele sau textile 
Greutate maxima suportata 130 Kg 

Cuier pentru 
perete 

- Număr agatatori: 10 
- Material: lemn, PAL 
- Latime (cm): 35 
- Lungime (cm): minim 100 
- Greutate suportata (kg): minim 10 

Cuier tip vestiar - Număr agatatori: minim 5 
- Oglinda inclusa 
- Latime (cm): minim 70 
- înălţime (cm): minim 180 
- Adâncime (cm): minim 30 
- Material: lemn, PAL 

Banca exterior Dimensiuni minime: 
- Lungime (cm): 150 
- înălţime (cm): 76 
- Latime (cm): 53 
- Material structura: metal 
- Culoare: natur 
- Material şezut: lemn 
- Utilizare: exterior 

Generator electric - Putere: minim 9 kVA; 
- Pornire electrica; 
- Combustibil: benzina, motorina; 
- Nivel zgomot: 70 dB; 
- Capacitate rezervor: minim 25 1. 

Aspirator - Tip produs: Aspirator fara sac 
- Tip aspirare: Umeda/uscata 
- Tip suprafaţa: Multi-suprafete 
- Tip tub Telescopic 
- Accesorii: perie din plastic si inox pentru praf/mochete, perie pentru lichide, 
prelungitor cromat, prelungitor cromat curbat, accesoriu pentru spatii inguste si 
perie rotunda 
Clasa emisii praf: A 
Putere motor (W) 650 
Flux de aer (l/s) 27 
Nivel de zgomot (dB) maxim 73 

Dozator apa - Dimensiuni: 34 x 33 x 98 cm; 
- Putere încălzire/ răcire apă: 550/ 75 W; 
- Capacitate încăzlire/răcire apă: 5/ 0,75 L/ h la 85-95 °C/ 10-15 °C; 
- Volum recipient apă caldă: 1-2 L; 
- Bazin apă caldă construit din oţel inoxidabil; 

Frigider - Volum brut frigider (1): minim 200 
- Clasa eficienta energetica: A+ / A++ 
- Sistem dezgheţare: Automat 
- Tip rafturi: Sticla:4 
- Consum energetic (kWh/24h): maxim 0.344 



- Consum energetic (kWh/an): maxim 126 
- Iluminare interioara 
- Nivel de zgomot (dB): maxim 40 
- Picioare: Reglabile 

Fier de caleat 
vertical 

Putere (W) min 1500 
Capacitate rezervor apa (1), 1-2 
Debit de abur (g/min) 25-40 
Calcare pe verticala 
Timp incalzire:max.60 sec 
Niveluri de abur 
Furtun din silicon 

Mocheta trafic Culoare: in concordanta cu încăperile; 
Material polipropilena/PVC 
înălţime fir (mm): 2 
Greutate fir (g/m2): 300-400 
Ţesătură: tunsa 
Se va prezenta paleta de culori, pentru a se alege in funcţie cromatica mediului. 

jaluzele verticale Garnisa 
- Carcasa: aluminiu 
- Culoare: alb 
Benzile textile 
- Compoziţie: poliester, fibra de sticla, bumbac-poliester 
- Dimensiunea lăţimii lamelelor: minim 120 mm 
- Test ultraviolete intre 6-7 si 7-8 
Se va prezenta paleta de culori, pentra a se alege in funcţie cromatica mediului. 

Coşuri de gunoi 
interior 

- Capacitate cos (1): minim 30 
- Compoziţie material: Otel inoxidabil 
- Forma: Cilindrica/patrata 
- Culoare: Inox 
- Diametru (cm): minim28 
- înălţime (cm): minim 55 
- Capac PUSH cu închidere etanşa 

Coşuri de gunoi 
exterior 

- Capacitate cos (1): minim 40 
- Compoziţie material: Metal sau lemn 
- Forma: Cilindrica 
- Culoare: natur 
- Scrumiera 

Cortina Cortina electrica 
- Dimensiuni aprox: 12.000 x 5.000 cm (LxH) 
- Material ignifugat; 
- Sistem electric pt acţionare; 
- Include sina, motor, etc. 

Pichet PSI dotat 
complet 

- Dimensiuni (cm): 1=180, L=75, A=36 
- Sistem de inchidere: cu cheie 
- Suporţi prindere cange PSI 
Dotare 
-Stingator tip P6 - 1 buc; 



- Cange PSI cu coada tip II - 2 buc; 
- Ranga PSI - 1 buc; 
- Lopata PSI (cu coada) - 1 buc; 
- Cazma PSI (cu coada) - 1 buc; 
- Topor-tarnacop PSI (cu coada) - 1 buc; 
- Galeata PSI - 1 buc. 
- Ladita nisip; 
- Cheie hidrant; 

Stingatoare - Model: Stingator cu pulbere tip P6 
- Garanţie: 5 ani (se verifica anual) 
- Tip incarcatura: pulbere ABC 
- Cantitate incarcatura: minim 6 kg 
- Timp de descarcare: 12 secunde 
- Lungime jet: minim 4 m 
- Clase de incendiu: Solide, Lichide, Gaze, Metale, Instalatii Electrice 

Truse medicale - Model: Stationara - tip DULAP 
- Omologare: DA, conform Ord. 427/2002 
- Dimensiuni: 30x20x10 cm 
- Greutate: minim 2 kg 
- Permite fixarea in perete: DA 
- Reincarcabila: DA, dupa expirare se poate achiziţiona kit-ul de reincarcare 

Se va acorda termen de garanţie 3 ani pentru fiecare produs. Furnizorul se obliga ca pe 
întreaga durata de garanţie a produsului sa execute gratuit lucrări de service ce fac obiectul 
garanţiei, sa intervină si sa inlocuiasca produsele defecte cu unele noi. 

Se va asigura transportul şi montajul gratuit, la sediile căminelor culturale Călugăreni şi 
Motru Sec, Comuna Pades, Judeţul Gorj. 

Dotările si echipamentele care fac obiectul achiziţiei trebuie sa fie noi, fabricate in 
conformitate cu standardul actual al tehnicii in domeniu si vor îndeplinii toate condiţiile de 
fiabilitate, tehnice si de siguranţa, conform legislaţiei din Romania. 

Acolo unde este necesar, toate echipamentele vor veni însoţite de accesorii. 
Culorile produselor se vor alege din catalogul pus la dispoziţie de furnizor, în funcţie de 

ambient. 
Produsul trebuie sa detina: 

- certificat de conformitate; 

- certificat de garanţie; 

- proces verbal de predare-primire, proces verbal de recepţie. 

Termenul de livrare este de maxim 45 de zile de la emiterea ordinului de livrare. 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 
- Se solicita completarea unui tabel cuprinzând caracteristici, dimensiuni, specificaţii tehnice. 



Pentru flecare componenta in parte se va prezenta o descriere care sa ateste conformitatea cu caietul 
de sarcini. 
- Declaraţie/ Descrierea termenului de garanţie tehnica acordata produselor (minim 36 luni); 
- Descrierea modului de livrare a bunurilor, inclusiv montajul si punerea in funcţiune, daca este 

cazul. 
- Grafic de livrare, termen maxim de livrare produse ~ 45 zile de la emiterea ordinului de livrare. 
- Lista cu cantitatile de produse ce urmeaza a fi livrate. 
Toate caraeterisiticile solicitate - termene, condiţii, trebuiesc evidentiate acolo unde sunt solicitate. 
Neprezentarea lor sau prezentarea eronata a acestora, conduc la descalificarea ofertantului. Autoritatea 
contractanta va respinge ofertele inacceptabile si neconforme in conformitatea cu prevederile art 137 
din HG 395/2016. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii tehnice cu 
cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini. Informaţiile din propunerea tehnica trebuie sa permită 
identificarea cu uşurinţa a corespondentei cu specificaţiile tehnice prevăzute in Caietul de sarcini, 
nerespectarea acestora sau omiterea unui element/caracteristica duce la respingerea ofertei. 
Se vor respecta condiţiile de mediu, social si cu privire la relaţiile de munca pe toata durata de 
îndeplinire a contractului de furnizare. Se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere in acest sens, 
Declaraţie Privind Respectarea Reglementarilor Naţionale de Mediu si Declaraţie Privind Respectarea 
Reglementarilor Din Domeniul Social Si Al Relaţiilor de Munca. 

Informaţii detaliate privind reglementările care sunt in vigoare la nivel naţional si se refera la 
condiţiile de munca si proiecţia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obţine de la Inspecţia 
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, 
aceasta declaraţie va fi prezentata in numele asocierii de către asociatul desemnat lider. Informaţiile 
privind reglementările care sunt in vigoare la nivel naţional si se refera la condiţiile de mediu, se pot 
obţine de la Agenţia Naţionala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. Fiecare pagina din propunerea tehnica va fi semnata si 
stampilata de către reprezentantul legal al op.ec / al asocierii. Adiţional elementelor enumerate mai 
sus, propunerea tehnica poate conţine si alte informaţii considerate semnificative pentru evaluarea 
corespunzătoare a propunerii tehnice, de ex: fotografii relevante, imagini, oferte furnizori, etc. 
Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care 
urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propuşi - numele, datele 
de contact si reprezentanţii legali ai subcontractantilor. 

Subcontractantii propuşi trebuie sa respecte aceleaşi obligaţii ca si ofertanţii, in domeniul mediului, 
social si al relaţiilor de munca. 
Subcontractantii vor completa: Formularul - Declaraţie Privind Respectarea Reglementarilor 
Naţionale de Mediu si Formularul - Declaraţie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul 
Social Si Al Relaţiilor de Munca. 
Contractul de furnizare de produse va fi prezentat semnat si stampilat de către ofertant, pe fiecare 
pagina/ va fi prezentata o declaraţie pe răspundere proprie privind insusirea clauzelor contractuale. 
Toate informaţiile tehnice incluse în Ofertă nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia acelor 
informaţii incluse în propunerea tehnică şi care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind 
confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie


Autoritatea Contractantă îşi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informaţii tehnice incluse în 
Propunerea Tehnică. 
Ofertantul consimte că, dacă nu marchează în mod clar informaţiile conţinute de propunerea tehnică şi 
care sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, Autoritatea 
Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste informaţii fară 
înştiinţarea Ofertantului. 
Prin Propunerea tehnică, Ofertantul, inclusiv Subcontractanţii săi, se angajează să respecte 
reglementările legale în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, ce se aplică la locul în care 
se furnizează produsele şi care rezultă din legi, regulamente, decrete şi decizii, atât la nivel naţional 
(România) cât şi la nivelul Uniunii Europene precum şi din convenţiile colective sau tratate, convenţii 
şi acorduri internaţionale, cu condiţia ca aceste norme precum şi aplicarea acestora să fie în 
conformitate cu legislaţia Uniunii Europene. 

Informaţii detaliate privind reglementările în vigoare la nivel naţional şi trimiterile la condiţiile de 
muncă şi de protecţie a muncii, securitatea şi sănătatea în muncă pot fi obţinute de la Inspecţia muncii 
sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html 
Ofertantul înţelege că trebuie: 
a. să respecte toate legile în vigoare care interzic utilizarea muncii forţate sau obligatorii, 
b. să asigure angajaţilor condiţii de muncă, inclusiv plata salariilor şi a beneficiilor, în conformitate 

cu toate legile în vigoare, 
c. să se asigure că toţi angajaţii săi îndeplinesc cerinţele legale referitoare la vârsta de muncă 

solicitată în ţara de angajare. 
Respectarea acestor cerinţe este o condiţie obligatorie pentru atribuirea Contractului. 
Informaţii suplimentare privind impozitarea, protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa la locul de 
muncă etc., conform prevederilor legale în România, care trebuie respectate în timpul pregătirii 
Ofertei, pot fi obţinute de către Ofertant de la următoarele instituţii publice: 
I. Ministerul Finanţelor Publice 
Strada Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucureşti, România 
Email: publicinfo@mfinante.gv.ro 
Tel: 0040 021 319 00 96 83/0040 021 319 97 59 
Fax: 0040 021 319 9735 
II. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
B-dul Libertăţii,nr. 12, Sector 5, Bucureşti, România 
Email: srp@mmediu.ro 
Tel: 0040 021 408 9500 
Informaţii suplimentare cu privire la convenţiile de mediu pot fi găsite la următoarea adresă: 
http://\vww. mm ediu .ro/beta/domenii/relatii-intematiouale/conventii-de-i'nediu/ 
http://mw.rmnediuTO.%eta/doraenii/reIatii-intemationale/traMe-
III. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanele Vârstnice 
Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, România 
Email: relatiicupublicul@mmuncii.ro 
Tel: 0040 21 313 62 67/00 4021 315 85 

http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html
mailto:publicinfo@mfinante.gv.ro
mailto:srp@mmediu.ro
http:///vww
mailto:relatiicupublicul@mmuncii.ro


Informaţii suplimentare cu privire la convenţiile sociale pot fi găsite la următoarea adresă: 
http://www.mm uncii . ro/ j33/ lndex.php^ 
domeniul-circulatiei-fortei- de-munca 
Acolo unde este cazul, Ofertantul se va familiariza cu cerinţele legislative locale care se aplică 
companiilor străine care îşi desfăşoară activitate în ţara unde se furnizează produsele, România 
(înregistrarea unei filiale, unei companii cu capital mixt, utilizarea unui agent, etc.). Ofertantul va fi 
obligat să prezinte şi să garanteze Autorităţii Contractante că a respectat legile locale privind 
companiile străine şi este, şi că, pe durata Contractului cu Autoritatea Contractantă, va rămâne 
înregistrat să deraieze activităţi în ţara de funcţionare. La cererea Autorităţii Contractante, Ofertantul 
va fi obligat să pună la dispoziţie documentele justificative privind înregistrarea şi/sau o confirmare 
scrisă din partea unui consultant independent, care să arate că Ofertantul a luat toate măsurile necesare 
şi adecvate pentru obţinerea certificatului de înregistrare şi menţinerea înregistrării şi dreptul necesar 
de a întreprinde activităţi comerciale în ţara unde se derulează operaţiunile. 

Modul de prezentare a propunerii financiare: 
Propunerea financiara va conţine: 
1. Formular de oferta completat care reprezintă elementul principal al propunerii financiare si care 
cuprinde preţul total al furnizării bunurilor descrise in propunerea tehnica in conformitate cu Caietul 
de sarcini. 

- Liste de produse cu numărul de bucati, costul pe bucata si totalul conform tabelelelor din anexele la 
formularul de oferta. 
Valoarea totala ofertata va include toate costurile: livrare, transport, ambalare, predare / montaj. 
Valoarea estimata nu poate fi depăşită. Nu se accepta ajustari de pret ale ofertei financiare pe 

parcursul derulării contractului. 
Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul Contractului. Orice Propunere financiară 
care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată. 
Contractul va fi semnat pentru toate activităţile descrise în Caietul de sarcini şi va avea ca referinţă 
graficul de preţ prezentat de Ofertant în Propunerea Financiară, aşa cum a fost agreat de Autoritatea 
Contractantă. 
In cazul unei discrepanţe dintre preţul unitar şi preţul total, preţul unitar va prevala. 
Preţul unitar şi preţul total al Ofertei trebuie să fie exprimate în lei. Moneda pentru evaluarea Ofertelor 
este RON. 
Preţurile vor fi cotate fară TVA. 
Preţurile oferite trebuie să includă toate costurile cu materiale, consumabile, echipamente, cheltuieli, 
salarizarea, plus sarcini, cheltuieli generale, profit, impozit pe venit etc. şi orice contribuţii pentru 
furnizarea completă şi în întregime a produselor solicitate prin Documentaţia de Atribuire. Preţurile 
propuse se consideră a fi preţuri finale şi nu sunt afectate de orice variaţie intervenită în impozitele, 
taxele şi/sau contribuţiile mentionate mai sus. 
Acolo unde este cazul, Ofertantul va evalua în pregatirea Ofertei strategia fiscală şi de Contract pentru 
ţara în care operează (statut fiscal, scutiri, impozite şi taxe locale ca şi credite fiscale străine în ţara de 
origine, etc.), bazat pe interpretarea proprie a legislaţiei locale. 

http://www.mm


In completarea Formularului de Propunere Financiară, Ofertantul trebuie să ţină cont de deducerile 
făcute în conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul, precum şi de toate celelalte cheltuieli 
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale precum şi a cheltuielilor şi a profitului său. 
Preţurile cotate de Ofertant în Propunerea financiară se vor conforma cu cerinţele specificate mai ios: 
a. Oferta de preţ trebuie să acopere toate produsele solicitate în Caietul de Sarcini, aşa cum sunt 

acestea descrise în Documentaţia de Atribuire. 
b. Preţul care urmează a fi cotat în Formularul de Ofertă trebuie să fie preluat din Propunerea 

Financiară şi trebuie să fie preţul total al Ofertei. 
c. Preţul total cotat în Propunerea Financiară trebuie să fie stabilit de către Ofertant luând în 

considerare toate informaţi le furnizate în Caietul de Sarcini. 
Oferta va fi respinsă ca inadmisibilă dacă: 
a. Propunerea financiară este prezentată într-un format diferit de cel specificat în Documentaţia de 

Atribuire sau 
b. în cazul în care preţul propus nu rezultă în mod clar din Propunerea financiară. 
c. Propunerea financiara este incompleta, nu include toate elementele solicitate prin documentaţia de 

atribuire. 
Preţul total al Ofertei nu va fi transmis confidenţial. 
Celelalte informaţii incluse în Propunerea Financiară nu vor fi considerate confidenţiale, cu excepţia 
acelora care sunt în mod clar indicate de către Ofertant ca fiind confidenţiale sau clasificate. 

Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a utiliza în procesul de evaluare toate celelalte 
informaţii financiare incluse în Oferta Financiară a Ofertantului. Ofertantul consimte că dacă nu 
marchează în mod clar informaţiile conţinute de Propunerea Financiară care sunt confidenţiale sau 
clasificate, Autoritatea Contractantă are libertatea de a utiliza sau de a dezvălui oricare sau toate aceste 
informaţii fără înştiinţarea Ofertantului. 

Inspector, 
Curelea Marini că Cristian 

Consilier consultant, 
Ploscaru lonuţ 


