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I. INFORMAȚII GENERALE  

1.1 Autoritate contractantă și beneficiar 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița ( în continuare DGASPC Ialomița) 

 

1.2 Descrierea cadrului existent  

DGASPC Ialomița derulează în calitate de promotor, în perioada 01.01.2021 – 31.03.2023, proiectul 

VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și 

creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Apelul “Creșterea 

incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente. 

Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – DGASPC Arad, DGASPC Buzău, respectiv 

DGASPC Mureș și un ONG – Asociația CRIPS. 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI REZULTATE AȘTEPTATE  

2.1. Obiectul contractului 

Achiziția de materiale consumabile/birotica/rechizite se va realiza prin încheierea unui contract. 

Obiectul contractului constă în furnizarea de materiale consumabile/birotica/rechizite, conform listei loturilor 

de produse de mai jos, cu respectarea specificațiilor minime obligatorii solicitate pentru fiecare lot în parte, 

precum și a restului de prevederi din prezentul caiet de sarcini. 

 

2.2. INFORMAȚII PRIVIND CANTITĂȚILE ȘI DESCRIEREA PRODUSELOR CE POT FACE 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

Estimări ale cantităților maxime care vor fi solicitate pe durata întregului contract se prezintă mai jos: 

 

Denumire lot Conținut PACHET și specificații 
Unitate 

Număr 
unități 

Cantitate 
TOTALĂ Obiect Cantitate 

1. Materiale 
consumabile - 
echipa si 
evidenta GT 

Top hârtie A4, densitate 
80g/mp, 500 coli/top 

38 top 

pachet 2.00 

76 top 

Pix gel 28 buc 56 buc 

Dosar PVC șină 100 buc/set 1 set 2 buc 



 

 

Denumire lot Conținut PACHET și specificații 
Unitate 

Număr 
unități 

Cantitate 
TOTALĂ Obiect Cantitate 

din polipropilena, format A4, 
cotor lat cu 2 perforații, 
alonjă pentru îndosariere 
documente, etichetă pe cotor  

Folii protectoare 100 
bucăți/set 

2 seturi 4 buc 

Biblioraft plastifiat 
din carton rigid, latime cotor: 
7,5 cm, mecanism metalic 
nichelat, buzunar exterior 
pentru eticheta 

20 buc 40 buc  

Markere set 4 bucăți 
culori diferite 

11 seturi 22 set 

Separatoare carton 100 
bucăți/set din carton diverse 
culori, format A4 

3 seturi 6 set 

Etichete autocolante albe  
format A4 100 bucăți/set 
autoadezive, cu finisare 
potrivită pentru imprimare 

1 set 2 buc 

Memorie USB 100G3, 32GB, 
USB 3.0 

2 buc 4 buc 

2. Materiale 
consumabile/ 
birotică 
pentru 
activități cu 
beneficiarii 

Top hârtie A4 
culoare albă, densitate 
80g/mp, 500 coli/top 

10 top pachet 12.00 120 top 

Bloc desen A4 
Hârtie 120 g/mp, 15 coli 

10 buc 120 buc 

Acuarele 
paletă cu 12 culori 

10 buc 120 buc 

Pensule set 6 buc 
Dimensiuni diferite 

6 seturi 72 seturi 

Creioane 50 buc 600 buc 

Pixuri 
retractabile, pastă de culoare 
albastra 

50 buc 600 buc 



 

 

Denumire lot Conținut PACHET și specificații 
Unitate 

Număr 
unități 

Cantitate 
TOTALĂ Obiect Cantitate 

3. Rechizite  Ghiozdan  
pentru școală, cu bretele, 
fermoare, protecție spate, 
buzunare exterioare 

1 buc pachet 115.00 115 buc 

Penar echipat 
creioane color, carioci, stilou,  
carioca corectoare, radiera,  
ascutitoare , rigla  

1 buc 115 buc 

Caiet dictando A5 48 file 6 buc 690 buc 

Caiet matematică A5 48 file 6 buc 690 buc 

Caiet geografie/biologie 3 buc 345 buc 

Acuarele  
paletă cu 12 culori 

1 buc 115 buc 

Bloc desen A4 
120 g/mp, 15 coli 

2 buc 230 buc 

 

 

III. IPOTEZE ȘI RISCURI  

3.1. Ipoteze care fundamentează asigurarea produselor 

➢ bună cooperare între furnizorul de produse și personalul Serviciului tehnic, achiziții publice, 

administrativ din cadrul DGASPC Ialomița; 

➢ beneficiarul va furniza informațiile necesare în vederea asigurării premiselor desfășurării în condiții 

optime a activităților. 

 

3.2. Riscuri 

Următoarele riscuri trebuie avute în vedere: 

➢ evenimente care pot aduce constrângeri în implementarea proiectului; 

➢ nerespectarea termenelor de implementare a contractului; 

➢ întârzieri în derularea procedurii de atribuire a contractului. 

 

IV. DOMENIUL DE APLICARE  

4.1 Date generale 

Sursa de finanțare: Proiect VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în 

serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul 



 

 

“Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021. 

 

4.1.1 Descrierea produselor 

Prezentul caiet de sarcini conține regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți 

să elaboreze oferta în conformitate cu necesitățile autorității contractante. 

 

4.2 Activități specifice/Produse solicitate 

Materialele consumabile/birotica/rechizitele  care vor face obiectul contractului vor fi furnizate la sediul 

DGASPC Ialomița din Slobozia, Ialomița, România. 

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica la fața locului prin experții săi, toate elementele 

care condiționează derularea în bune condiții a contractului. 

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în 

considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale 

din caietul de sarcini, ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de 

sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 137 alin 3 lit. a) din HG nr. 395/2016.  

   

V. CONDIȚII TEHNICE  

Condiții tehnice 

Ofertantul va stabili, în propunerea sa financiară, prețuri pentru fiecare element ofertat, fără a avea 

obligația depunerii ofertei pentru toate loturile solicitate. 

 

Informații clare privind termenele de livrare pentru produsele livrate: livrarea produselor va fi însoțită 

de factură fiscală, certificat de conformitate și aviz de expediție. 

 Livrarea produselor se va face în termen de maxim 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de 

furnizare. Produsele vor fi livrate la sediul DGASPC Ialomița din Slobozia, Ialomița, România. 

 

Informații cu privire la ambalarea, expedierea și transportul produselor 

Transportul produselor cade în sarcina furnizorului, iar costul transportului este inclus în prețul ofertat. 

Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea 

dură pe timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar 

putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la 

destinația finală. 



 

 

Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele 

impuse de livrarea în siguranță deplină a produselor. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și 

cele necesare protecției coletelor, rămân în proprietatea autorității contractante. 

Distribuitorul are responsabilitatea de a proteja produsele împotriva deteriorării, a falsificării și a 

furtului, precum și de a asigura menținerea condițiilor de temperatură în limite acceptabile în timpul 

transportului. 

Indiferent de modul de transport, trebuie să fie posibil să se demonstreze că produsele nu au fost expuse 

unor condiții care pot compromite calitatea și integritatea lor. Transportul trebuie planificat conform unei 

abordări bazate pe evaluarea riscului. 

 

5.2 Alte condiții solicitate 

 

Informații privind procesul de livrare 

Operatorul economic va folosi mijloace de transport adecvate produselor ce fac obiectul procedurii în 

cauză, conform prevederilor legale în vigoare astfel încât să se mențină calitatea produselor în toate etapele 

lanțului de aprovizionare, de la sediul producătorului la sediul beneficiarului. 

Toate livrările vor fi însoțite de un document (avizul de expediție), în care să se precizeze data, 

denumirea, numărul seriei - cel puțin pentru produsele care prezintă elemente de siguranță, cantitatea livrată, 

numele și adresa furnizorului, numele și adresa de livrare a destinatarului, conform art. 793 din Legea nr. 

95/2006, cu modificările și completările ulterioare, locul de depozitare propriu-zis, dacă este diferit, precum 

și condițiile de transport și depozitare. 

 

Informații despre cerințele de calitate/performanță asociate dispozitivelor/produselor ce vor fi livrate în 

cadrul contractului 

Sistemul de calitate trebuie să cuprindă structura organizațională, procedurile, procesele și resursele, 

precum și activitățile necesare pentru a garanta că produsul livrat își păstrează calitatea și integritatea și rămâne 

în interiorul lanțului legal de aprovizionare în timpul depozitării și/sau al transportului. 

 Sistemul de calitate trebuie să garanteze că: 

a) produsele sunt procurate, deținute, furnizate sau exportate în condiții corespunzătoare; 

b) responsabilitățile reprezentantului legal sunt specificate în mod clar; 

c) produsele sunt livrate destinatarilor corespunzători într-un termen satisfăcător; 

d) înregistrările sunt făcute în timp real; 

e) deviațiile de la procedurile stabilite sunt documentate și investigate; 

f) se întreprind acțiuni corective și preventive corespunzătoare pentru a corecta și a preveni deviațiile în 

conformitate cu principiile managementului riscului în domeniul calității. 



 

 

 

Cerințe privind instrucțiunile de depozitare și utilizare 

Produsele trebuie depozitate separat de alte produse care ar putea să le influențeze și trebuie protejate de 

efectele dăunătoare ale luminii, temperaturii, umidității și ale altor factori externi. Trebuie acordată o atenție 

deosebită produselor care necesită condiții speciale de depozitare. 

 

Termene de recepție a produselor livrate în cadrul contractului 

Scopul operației de recepție este de a garanta că livrarea primită este corectă, că produsele provin de la 

furnizorii aprobați și că acestea nu au fost deteriorate în mod vizibil în timpul transportului. Produsele care 

necesită măsuri speciale de depozitare sau de securitate vor avea prioritate, iar după efectuarea verificărilor 

necesare, ele vor fi imediat transferate către spațiile de depozitare adecvate. 

Recepția produselor se va efectua la sediul achizitorului de către reprezentanții acesteia, în prezența 

delegatului/ delegaților furnizorului. 

Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepție, prin semnarea 

de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia a procesului - verbal de recepție finală. 

Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lui cu specificațiile din Caietul de Sarcini. 

Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 

amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui 

reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestuia la destinația finală. 

 

Plata pentru produsele ce vor fi livrate în cadrul contractului este reflectată și în condițiile contractuale. 

Achizitorul are obligația să plătească prețul produselor, după recepția acestora, cu ordin de plată în contul 

de trezorerie al furnizorului. Termenul de plată este: 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii fiscale 

în original. În situația în care data primirii facturii este anterioară recepției produselor, termenul de plată este 

de 30 de zile calendaristice de la data recepției produselor. 

 

Precizare 

Prețul contractului este ferm și nu se ajustează pe durata de valabilitate a contractului . 

Orice participant la procedura de achiziție, prin depunerea ofertei, se consideră că a înțeles cerințele și 

și-a însușit regulile și termenii prezentei documentații de atribuire, inclusiv a modelului contractului pus la 

dispoziție de către autoritatea contractantă. 

În situația în care comisia de evaluare va uza de dreptul prevăzut la art. 62 din H.G. nr. 395 / 2016, de a 

solicita clarificări privind oferta depusă, acestea se vor transmite exclusiv prin referire la documentele depuse 

și/sau informațiile furnizate împreună cu ofertă și/sau în cadrul acesteia, nefiind permisă depunerea de 



 

 

documente lipsă și/sau furnizarea ulterioară a informațiilor solicitate prin documentația de atribuire și 

nefurnizate în ofertă. Această măsură se impune pentru respectarea prevederilor art. 2 din Legea 98/2016 

privind garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici care respectă în totalitate 

cerințele documentației privind întocmirea ofertei, față de cei care depun oferte incomplete. 

 

VI. BUGETUL ESTIMAT  

 Valoarea totală estimată a contractului este de 31.050,42 lei fără TVA, din care: 

 Lot 1 Materiale consumabile pentru echipa și evidenta GT  – 2 pachete = 2016,81 lei fără TVA  

 Lot 2 Materiale consumabile/birotică pentru activități cu beneficiarii – 12 pachete = 6806,72 lei fără 

TVA  

 Lot 3 Rechizite – 115 pachete = 22226,89 lei fără TVA  

 

VII. CERINȚE PRIVIND ELABORAREA OFERTEI  

7.1 Propunerea tehnică 

Prevederile cuprinse în Caietul de sarcini și Anexă la caietul de sarcini fac parte integrantă din 

documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se întocmesc, de către fiecare 

ofertant, propunerile financiară și tehnică. Cerințele precizate în Caietul de sarcini și Anexă la caietul de sarcini 

sunt considerate ca fiind minimale. 

Vor fi luate în considerare toate ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime din acest caiet de 

sarcini și Anexă la caietul de sarcini. Oferta ce conține produse inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini 

și Anexă la caietul de sarcini sau care nu întrunesc cerințele caietului de sarcini și Anexă la caietul de sarcini 

va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă. 

Documentele se vor semna cu semnătura electronică extinsă și se vor posta în SEAP. Documentele emise 

în altă limbă decât română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.  

Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare și informațiile cuprinse în aceasta să 

permită identificarea facilă a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și Anexa 

la caietul de sarcini. 

 

7.2 Propunerea financiară 

7.2.1. Detalierea prețului ofertat 

Prețul din propunerea financiară va fi exprimat în lei, exclusiv TVA și va include toate cheltuielile 

aferente furnizării produselor solicitate (Lei) fără TVA, conform formularului de ofertă. 

7.3 Factori de evaluare 

Evaluarea ofertelor se va face prin aplicarea criteriului de atribuire menționat în fișa de date a achiziției. 



 

 

VIII. CERINȚE PENTRU RAPORTARE  

Limba oficială de comunicare și pregătire a tuturor documentelor este limba română. 

Emiterea facturii va fi condiționată de semnarea procesului verbal de recepție finală de către ambele 

părți. 

Autoritatea contractantă va achita contravaloarea produselor efectiv livrate, conforme cu cerințele din 

prezentul caiet de sarcini. 


