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DOCUMENTATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Dircctia Generala de Asislenta Sociala si Protectia Copilului, cu scdiul In Galati, str. Brailci nr. 138 B,
in1e ntioneaza sa achizitionczc prin incrcdintare dirccta furnizarc mobi lier de birou, din cadrul proiectului POSDRU
//l 65/6.2iS/14 I 595 ADAPT: Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii". Pentru detalii suplimentare va puteti
adresa: Telefon:0236 3 11 086/0236 31 1087, int. 118 sau int. 114; fax.:0236 479476, e-mail:
secreta:·iat@dgaspcgalati.ro.

1. Obiectul contractului: 39000000-2 Achizitie mobilier birou
2. Procedura aplicatli pentru atribuirea contractului de achizifie publicli: incrcdintare directa.
3. Sursa de finantare a contractului de scrvicii care urmeaza sa fie atribuit: proiect finantat din FONDUL
SOCIA L EUROPEAN, Programul Opera1ional Scctorial pentru Dczvoltarca Resurselor Umane 2007-20 13, ,,Axa
prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de interventie 6.2,,lmbunata\irea accesului ~i a participarii grupurilor vulnerabile pe piata
muncii"Titlul proiectului:"ADAPT:Drcptul la EgAlitatc si Acccs pe Pia ta muncii"POSDRU-165/6.2/S/141595
Contract POSDRU-l 65/6.2/S/141595"
4. Oferta depusa de ofertant va contine obligatoriu ur matoa rele: Oferta financiarll, conforma Caietului de sarcini
atasat prezente i lnvitatii de participare,
5. Valoarea estimatii: achizitia are o valoare estimata de 16 956 lei fl'ira TV A,
6. Limba de redactare a ofertei: romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
8. Prctul ofcrtci: va fi exprimat ferrn in LEI, lar<l TV A.
9. Pretul ramane fix pc toata perioda contractului
IO.Durata contractului este de la semnarea acestuia de ambele parti pana la 30.10.2014
I I. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: pretul eel mai scazut.
ADAPT: Dreptul la EgAlitate ~; Acces pe Pia\a muncii - POSDRU/165 /6.2 /S / 141595
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12. Criterii de calificare: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Come11ului, care sa ateste ca ofertantul
desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, (in original sau copie l egalizat~ sau copie
lizibila cu mentiunea .,conform cu originalul"), semnat $i $tampilat de reprezentant ul lega l din ca re sa rezulte: numele
complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.
Nota :
Ofertantul 1$i asuma faptul ca informa\iile din Certificatul Constatator sunt reale $i valabile la data limita de depunere
a ofertelor.

13. Adrcsa la care sc dcpunc ofcrta:D.G.A.S.P.C.Galati - Str. brailei nr. l 38B
14. Data limitii pentru dcpunere a ofertei: 26.09.2014, ora 12.0000•

Coordon or proiect
Consilier Ad
Popa
Sef Serv. Achizitii '· u ,lice si
Urmarire Contracte
Leontina Ragea

~
Red.,
Bogdan Simona

pr

ADAPT: Dreptul la EgAlit ate $i Acces pe Pia\a muncii - POSDRU/165 /6.2 / S / 141595

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului:”ADAPT:Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”POSDRU-165/6.2/S/141595
Contract POSDRU-165/6.2/S/141595

CAIET DE SARCINI
Contract furnizare mobilier birou
CODURI CPV :39000000-2

OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE
Încheierea contractului de furnizare mobilier birou mentionate in prezentul caiet de sarcini,
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice în cadrul diferitelor activităţi implementate
în cadrul proiectului ”ADAPT: Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii” POSDRU 165/6.2/S/141595.
Descrierea produsului

Unitate de
măsura

Cantitatea

Pret/ unitate
fără TVA

buc

15

217,74

buc

15

72,58

buc

8

72,58

buc

5

161,29

scaun cu spatar,
mecanism cu balans
reglabil in functie de
greutate, brate si baza de
plastic

buc

3

423,39

masa sedinta

buc

1

766,13

masa receptie

buc

2

717,74

corp mobil cu 4 sertare
de la mobila birou

buc

4

403,23

dulap biblioraft cu 2 usi

buc

4

564,52

buc

4

564,52

buc

2

806,45

birou(1200x700xh750)mm realizat din pal
melaminat
scaune sala TIC
scaune vizitator
cuier

comoda birou cu 2 usi si
4 sertare
dulap(fiset) metalic de
arhivare cu 2 usi, 4 polite
si yala

TOTAL VALOARE ESTIMATA FARA TVA = 16 956 LEI fara TVA
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului:”ADAPT:Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”POSDRU-165/6.2/S/141595
Contract POSDRU-165/6.2/S/141595

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major
de intervenţie 6.2 ,, Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”,
Titlul proiectului: ”ADAPT: Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii” POSDRU 165/6.2/S/141595
CONDITII DE CALITATE A PRODUSELOR
Produsele care fac obiectul achizitiei trebuie sa corespunda din punct de vedere calitativ, conform
specificatiilor tehnice, si vor fi insotite de certificat de garantie.
TERMENUL DE GARANTIE A PRODUSELOR
Orice problema aparuta in perioada de garantie, legata de calitatea produsului furnizat, va fi
comunicata furnizorului sa rezolve problema in asa fel incat calitatea produsului sa nu fie modificata,
suportand costurile de transport si reparare.
Termenul de livrare a produselor este pana la data de 30.10.2014, de la semnarea contractului de
ambele parti.
Locul de livrare: produsele vor fi livrate la sediul achizitorului: D.G.A.S.P.C. Galati din str. Brailei
138B, costurile privind transportul vor fi suportate in intregime de catre furnizor.
RECEPTIA PRODUSELOR
Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate în termenul de garanţie şi
valabilitate.În cazul viciilor, acestea vor fi sesizate în scris furnizorului în termen de 24 de ore de la
apariţia lor si va fi comunicata furnizorului, iar acesta are obligatia sa rezolve problema in asa fel
incat calitatea produsului sa nu fie modificata, suportand costurile de transport.Ofertele care nu
conţin produse conform specificatiilor tehnice solicitate vor fi respinse de comisia de evaluare a
ofertelor.
MODALITATI DE PLATA
Plata facturilor se va efectua in termen de 30 de zile de la emiterea facturii de catre acesta si receptia
produselor in perioada de 24-30 ale lunii.
PRETUL PRODUSELOR
Este cel rezultat în urma adjudecării prin procesul verbal de selectie, criteriul de atribuire fiind „pretul
cel mai scazut”.
CONDITII DE PARTICIPARE
Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea tehnica cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini, propunerea financiara si certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, care sa ateste ca ofertantul
desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, (în original sau copie legalizată
sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”), semnat şi ştampilat de reprezentantul legal
din care să rezulte: numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.
Nota:
Ofertantul îşi asumă faptul că informaţiile din Certificatul Constatator sunt reale şi valabile la data
limită de depunere a ofertelor.

Ofertele se primesc in plic inchis la sediul D.G.A.S.P.C. Galati, pana la data de
26.09.2014, ora 1200.
Nota
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului:”ADAPT:Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”POSDRU-165/6.2/S/141595
Contract POSDRU-165/6.2/S/141595

Plicul trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa operatorului economic, pentru a permite returnarea
ofertei, fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata si adresa
Destinatarul: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Adresa: strada Brailei, nr. 138 b, inscriptionata si denumirea procedurii -(Incredintare directa:
„Furnizare mobilier birou" mentionat „A NU SE DESCHIDE INAINTEA DATEI DE: , ora
.....”)
Daca plicul exterior nu este marcat conform precizarilor anterioare, autoritatea contractanta nu isi
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Fiecare exemplar al ofertei va avea paginile
numerotate, semnate de catre reprezentantul autorizat al operatorului economic.
Specificatiile tehnice se pot pune la dispozitia ofertantilor gratuit in format electronic, prin e-mail, in
urma unei solicitari scrise si semnata de reprezentantul legal al ofertantului, in care va fi precizat
denumirea societatii, nr. de telefon/fax, adresa de e-mail si transmisa la nr. de fax 0236312122 sau email achizitiidgaspcgl@yahoo.com

Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea
cerinţelor/obligaţiilor prevazute in Caietul de sarcini

de

catre

ofertant

a

tuturor

Specificatii tehnice

1. Birou: 15 buc
Dimensiune: 750*700*1200mm
Materiale: pal melaminat 18mm, elemente de
rezistenta din pal melaminat 18mm, cant abs 2*22,
balamale metalice, glisiere 550mm, manere metalice.
Culoare: Cires 344

2. Scaune sala TIC: 15 buc
Materiale: spatar si sezut din material PVC, cadru fix cu 4 picioare
din metal, masuta de scris rabatabila.
Culoare: Negru
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului:”ADAPT:Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”POSDRU-165/6.2/S/141595
Contract POSDRU-165/6.2/S/141595

3. Scaune vizitator: 8 buc
Materiale: cadru fix cu 4 picioare din metal, sezut si spatar din material textil
Culoare: Negru

4. Cuier: 5 buc
Materiale: Structura din metal, terminatii din plastic, dispozitiv pentu depozitat
umblele cu tavita de plastic la baza.
Culoare : Nichelat si Negru

5. Scaun cu spatar, mecanism de balans reglabil in functie de greutate, brate si
baza din plastic. (scaun directorial).
Materiale: Sezut si spatar din piele ecologica, brate din plastic, cilindru pneumatic
cu reglaj pe inaltime si mecanism de balans, structura pivotanta si ergonomica.
Culoare: Negru
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului:”ADAPT:Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”POSDRU-165/6.2/S/141595
Contract POSDRU-165/6.2/S/141595

6. Masa de sedinta: 1buc
Dimensiune: 900*800*2000mm
Materiale: pal melaminat 18mm,
structura de rezistenta din pal
melaminat de 18mm, cant abs de
2*22 si2*44, picioare patrate din
pal melaminat de 18mm.
Culoare: Cires 344

7. Masa de receptie: 2 buc
Dimensiune: 1100*600*1500
Materiale: pal melaminat de 18mm, structura
de pal melaminat de 18mm, cant abs 2*22
Culoare: Cires 344

8. Corp mobil cu 4 sertare de la mobile birou: 4 buc
Dimensiune: 860*500*400mm
Materiale: pal melaminat de 18mm, glisiere de 350mm, manere din
metal, rotile din plastic,
Culoare: Cires 344
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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 6 ,,Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului:”ADAPT:Dreptul la EgAlitate si Acces pe Piata muncii”POSDRU-165/6.2/S/141595
Contract POSDRU-165/6.2/S/141595

9. Dulap biblioraft cu 2 usi: 4 buc
Dimensiune: 2000*500*400mm
Materiale: pal melaminat de 18mm, structura din pal melaminat de 18 mm,
cant abs 2*22, balamale metalice, manere metalice,
Culoare: Cires 344

10. Comoda birou cu 2 usi si 4 sertare: 4 buc
Dimensiuni: 850*1000*400mm
Materiale: pal melaminat de 18mm, structura din pal
melaminat de 18mm, glisiere de 350mm, balamale
metalice, manere metalice,
Culoare: Cires 344

11. Dulap (fiset) metalic de arhivare cu 2 usi, 4 polite si yala: 2
buc
Dimensiuni: 1800*600*500mm
Materiale: structura din metal, balamale metalice, yala
Culoare: Gri
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