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CERC 2018-605/02.10.2018

Aprobat
DIRECTOR
Claudiu DRAGOMIR
CAIET DE SARCINI
pentru achiziția publică și montarea de Jaluzele Verticale cod CPV 39515440-1
1. Obiectul:
Obiectul Caietului de Sarcini îl constituie achiziționarea prin cumpărare directă de Jaluzele Verticale cod CPV 39515440-1+
Montaj.

Nr.

PRODUS

crt
1

JALUZELE VERTICALE

Suprafața totală

Lungimea totală

Cod

estimată- MP

estimată a garnișei-ML

CPV

92

41

39515440-1

MĂSURARE+TRANSPORT+
MONTAJ
Cantitatea este estimată, urmând ca măsurătorile efectuate de ofertant să stabilească cantitatea exactă de material. Oferta va fi
cu montaj inclus și se va întocmi obligatoriu în urma vizitării amplasamentului .
Ofertantul va trebui să prezinte ofertă pentru produsele solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, pentru ca oferta să fie
considerată admisibilă. Cerințele din Caietul de sarcini reprezintă condițiile obligatorii pe baza cărora operatorii specializați
prezintă oferte ce vor conduce la atribuirea Contractului de achiziționare și montarea de Jaluzele Verticale.
Pentru încheierea Contractului se va prezenta de către firma câştigătoare dovada că nu se încadrează în prevederile art. 59,
art.60, art. 164, art.165 și art. 167 din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă:
Ioan

BONTILĂ

Maria CHIRIȚĂ
Florea

DORCEA

Claudiu DRAGOMIR
Dorin

PĂTRUȚI

2. Durata contractului
Durata contractului, termenul de livrare și montaj este de 14 zile lucrătoare de la data semnării lui de către ambele părţi
contractante. Nerespectarea termenului de livrare și montaj, va atrage rezilierea contractului.
3. Cerinte specifice:
Operatorul economic se obligă să furnizeze produsele la sediul autorităţii contractante: Centrul Regional de Competențe și
Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive-CERC, str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, în termenul
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prevăzut, toate cheltuielile privind transportul, livrarea și montajul acestora fiind suportate de către operator. Cerinţele
specificate în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerințe minime. În acest sens orice ofertă prezentată, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.
Achiziționarea va avea următoarele specificații minime:
 tipul materialului din care sunt confecționate lamelele: textil, ignifug, tratat antistatic
 transparența materialului: semiopac
 lungimea totală estimată a garnișei este de 41 ML
 suprafața totală estimată, reprezintă cumulul suprafețelor ferestrelor unde vor fi montate jaluzelele,
este de 92 MP
 lamelele se pot roti sub unghiuri între 0 și 180 grade
 greutățile aflate în partea inferioară a lamelelor sunt legate între ele cu lănțișor
 pliurile de la cele două extremități, vor fi cusute cu fir de aceeași culoare cu lamela
 șnurul de rotație cu bile, folosit pentru rotirea lamelelor, va fi va avea lungime suficientă pentru o manipulare
corespunzătoare
 șnurul de acționare al deschiderii(strângerii) lamelelor, va avea contragreutăți în partea inferioară
3.1 Cerințe suplimentare:
Furnizorul are obligația să prezinte următoarele:
-mostre ale materialului din care sunt confecționate lamelele
-specificația tehnică a sistemului mecanic (garnișă, cărucioare, distanțiere etc.)
-tipul de sistem de prindere, conform cu tavanele existente
Deoarece nuanțele culorii de bază diferă de la un producător la altul, ofertantul, în urma vizitei pentru a efectua măsurătorile,
va prezenta și mostre cu nuanțe pentru jaluzelele verticale.
Prestatorul răspunde pentru daunele provocate prin desfășurarea activității, pentru nereguli sau abateri produse de anagajații
proprii.
În cazul apariției oricăror deteriorări/stricăciuni/zgârieturi/pete etc. la pereți, tavane, rame, pardoseli, geamuri sau alte
elemente, prestatorul este obligat să aducă la starea inițială(prin reparare sau vopsire sau înlocuire) partea deteriorată a
imobilului.
4. Recepția cantitativă si calitativă a produselor/serviciilor
Recepția calitativă și cantitativă se va face pe bază de proces verbal de recepție la adresa contractantului, Timișoara, Strada
Paul Morand, numarul 15, Județul Timiș

5. Responsabilitatea prestatorului
Prestatorul este obligat, prin personalul propriu angajat pentru executarea prezentului contract, să cunoasca și să respecte
îndatoririle ce-i revin și prevederile legale, fiind direct raspunzător.
6. Cerinţe asupra ofertei
Oferta financiară va fi prezentată sub forma lei fără TVA , pentru produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de livrarea și montarea produselor care fac obiectul prezentei
achiziţii (inclusiv materiale, accesorii, montaj, măsurători și transport).

Întocmit,
Responsabil Prototipare
Ioan Bontilă
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