MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
DEPARTAMENTUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU, ACHIZIŢII ŞI MONITORIZARE INVESTIŢII

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-financiară.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se
abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de
sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage
descalificarea ofertantului.
Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea „sau
echivalent”.
Specificaţii tehnice:
Nr.crt
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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9.

Denumire produs
Carton A4, ACQUERELLO AVORIO
format: A4
gramaj: 100g/mp
ambalare: 250 coli/top
Carton A4, ACQUERELLO AVORIO
format: A4
gramaj: 160g/mp
ambalare: 200 coli/top
Carton A4, SYMBOL PEARL ICE
format: A4
gramaj: 130g/mp
ambalare: 100 coli/top
Carton A4, SYMBOL PEARL ICE
format: A4
gramaj: 250g/mp
ambalare: 100 coli/top
Carton A4, SPLENDORGEL AVORIO
format: A4
gramaj: 100g/mp
ambalare: 250 coli/top
Carton A4, SPLENDORGEL AVORIO
format: A4
gramaj: 230g/mp
ambalare: 125 coli/top
Hartie A4 SYMBOL TATAMI WHITE
format: A4
gramaj: 115g/mp
Hartie A4, WOODSTOCK ARACHIDE
format: A4
gramaj: 260g/mp
Hartie A3, WOODSTOCK ARACHIDE
format: A3
gramaj: 260g/mp
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Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la adresa indicată de către achizitor, în termen de
10 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea achizitorului.
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Recepţionarea produselor:
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei dintre
specificaţiile din factura fiscală şi specificaţiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului
în prezenţa reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitarilor din prezentul caiet de
sarcini vor fi inlocuite cu produse corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.
Alte condiţii:
Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii si semnarea, fără obiecţiuni, de către Comisia de
recepţie, a notei de recepţie şi constatare diferenţe, pe baza facturii fiscale care însoţeşte marfa, emise de
furnizor.
Plata se va face în lei cu O.P. prin Trezorerie.

Serviciul Achizitii Publice,
Ing. Monica Brihan – Sef Serviciu

Serviciul Achizitii Publice,
Lucia Drăghia
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