UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECłIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

AgenŃia NaŃională pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă
OIPOSDRU

AgenŃia JudeŃeană pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă
Timiş

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare’’
Domeniul major de interventie 4.1 ,,Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare’’
Titlul proiectului: ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
Contract POSDRU /111/4.1/S/92111
Nr. 496/30.08.2012
CAIET DE SARCINI
pentru furnizarea de mobilier de birou in cadrul proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de
fortă de muncă’’ COD CPV - 39130000-2 – Mobilier de birou
1.INFORMAłII GENERALE
AgenŃia JudeŃeană pentru Ocuparea ForŃei de Muncă Timiş organizează, coordonează şi realizează la nivel judeŃean,
activitatea de ocupare a forŃei de muncă şi de protecŃie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
având următoarele atribuŃii:
- asigură şi coordonează aplicarea politicilor în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- organizează, prestează şi finanŃează, în condiŃiile legii, servicii de ocupare şi formare profesională a forŃei de
muncă neîncadrate prin compartimentele de specialitate şi prin prestatorii de servicii;
- asigură recrutarea şi plasarea forŃei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are încheiate
acorduri bilaterale în domeniul forŃei de muncă, cât şi în statele cu care nu are încheiate asemenea acorduri;
- acŃionează pentru sprijinirea mobilităŃii forŃei de muncă şi pentru asigurarea flexibilităŃii funcŃionale a pieŃei
muncii;
- coordonează şi asigură realizarea prestaŃiilor pentru înfăptuirea politicii de ocupare şi circulaŃie a forŃei de
muncă pe plan intern şi internaŃional ;
- organizează şi asigură, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea şi orientarea profesională a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea ocupării şi realizării echilibrului între cererea şi
oferta de forŃa de muncă;
- asigură aplicarea măsurilor de protecŃie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
- elaborează studii şi analize în domeniul ocupării şi formării profesionale;
- propune programe de ocupare de nivel local, sau după caz, zonal;
- elaborează în baza indicatorilor sociali stabiliŃi programe de activitate anuale, pe care le supune aprobării
AgenŃiei NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă şi raportează periodic realizarea prevederilor acestora;
- realizează la nivel judeŃean măsurile cuprinse în Planul de implementare la nivel local a legislaŃiei armonizate
cu acquis-ul comunitar.
Prezentul caiet de sarcini conŃine specificaŃii tehnice, face parte integrantă din documentaŃia de atribuire în vederea
participării la procedura de achiziŃie pentru furnizare de mobilier şi constituie ansamblul cerinŃelor minimale pe baza
cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condiŃiile în care criteriul de evaluare a
ofertelor este "preŃul cel mai scăzut".
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2. OBIECTUL ACHIZITIEI - AchiziŃie publică de mobilier in cadrul proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre
cererea şi oferta de fortă de muncă’’
3. PROCEDURA ACHIZITIEI PUBLICE- ACHIZIłIE DIRECTĂ – Procedură conform instrucŃiunilor AMPOSDRU şi a
normelor interne.
4. SPECIFICATII TEHNICE
Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinŃele minimale privind caracteristicile tehnice vor fi considerate neconforme.
Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale şi obligatorii. Toate produsele se vor achiziŃiona într-o
singura transa, in maxim 30 zile de la data semnarii contractului de furnizare. Produsele de mobilier vor echipa spaŃiile
destinate desfăşurării activităŃilor proiectului „SPO On-line - Întalnirea intre cererea şi oferta de fortă de muncă’’, pentru
beneficiarul AJOFM Timis, cu sediul din Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, pentru partenerul AJOFM
Mehedinti cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Bdul Carol I, nr. 3, jud. Mehedinti, pentru partenerul SC SOFT NCN
S.R.L, cu sediul in Timisoara, str. Topologului, nr. 4, pentru partenerul Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin, cu
sediul in Drobeta Turnu Severin, Bdul Carol I, nr. 6, jud. Mehedinti.
Caracteristicile principale ale produselor care urmeaza a fi achizitionate se prezinta in tabelul urmator.
Descrierea produsului
Scaune simple

Bucati

Caracteristici produs

19

scaun simplu fix, suprafata tapitata de
culoare neagra, cu structura metalica si
manere de plastic

Scaun ergonomic
16

Birou

oval

cu

2

dulapioare
5

incorporate
Birou cu 1 dulapior si sertar + yala

1

scaun ergonomic, cu manere din
plastic, suprafata tapitata cu piele
ecologica de culoare neagra, reglabil
pe verticala, prevazut cu rotite pentru
deplasare

Dimensiune:
Material:
18mm
Culoare:

200x120x80x70
pal
melaminat

Dimensiune:
Material:
18mm
Culoare:

120x70x80
pal
melaminat
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Birou cu 1 dulapior si sertar + yala
2

AgenŃia JudeŃeană pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă
Timiş

Dimensiune:
Material:
18mm
Culoare:

165x70x80
pal
melaminat

Dimensiune:
Material:
18mm
Culoare:

170x70x80
pal
melaminat

mahon

Birou cu dulapior cu 3 sertare cu incuietori
1
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Birou cu dulapior cu 3 sertare cu incuietori
1

Dimensiune:
Material:
Culoare:

180x70x80
pal melaminat 18mm
mahon

Dimensiune:
Material:
Culoare:

100x50x200
pal melaminat 18mm
mahon

Dulap cu 2 usi + yala

7

Etajera de perete
1

Dimensiune:
170x40x40
Material:
pal melaminat 18mm
Culoare:
mahon
Etajera este fixata in perete cu suport
special si este impartita in 3 spatii egale
de catre o polita

Dulap metalic arhiva
4

Cuier pom

Dimensiune:

6
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Cuier fix cu 5 agatatoare

Cos gunoi

1

Dimensiune:
Material:
Culoare:

16

material plastic

Dulap cu 2 usi
si incuietoare
3

Avizier securizat
2

Dulap scund cu 4 usi

Dimensiune:
Material:
Culoare:
Cu polite

Etajera de perete
4

80x40x190
pal melaminat 18mm
stejar deschis

Dimensiune:
1600mm x1230mm
x 120mm
Suprafata frontala:
sticla
Rama:
aluminiu
Greutate:
18kg
contine lacat incorporat
Dimensiune:
Material:
Culoare:

4

80x130
pal melaminat 18mm
mahon

160x35x80
pal melaminat 18mm
cires

dulapul este impartit in 2 compartimente,
fiecare compartiment prevazut cu 2 usi si
incuietoare;
in interior compartimentele sunt prevazute
cu cate o polita amplasata la distante
egale;
blatul va fi prevazut cu cant ABS de 2mm;
picioarele sunt prevazute cu suporti
antiderapanti;
Dimensiune:
140x33x78
Material:
pal melaminat 18mm
Culoare:
cires
etajera este fixata in perete cu suport
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special si este impartita in 2 spatii egale de
catre o polita;
marginile vor fi prevazute cu cant ABS de
2mm;
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Birou centru

4

AgenŃia NaŃională pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă
OIPOSDRU

Dimensiune:
Material:
Culoare:

AgenŃia JudeŃeană pentru
Ocuparea ForŃei de Muncă
Timiş

130x70x80
pal melaminat 18mm
cires

central este prevazut un sertar cu
dimensiunea de 70x70x14 glisant, cu
maner de tragere;
blatul va fi prevazut cu cant ABS de
2mm;
doua picioare de sustinere amplasate pe
toata latimea biroului, prevazute cu
suporti antiderapanti pentru podele.
Piciorul va fi amplasat la o distanta de 30
de cm fata de marginea exterioara a
biroului atat pentru stanga cat si pentru
dreapta. La centru cu dimensiunea de
70x70cm, inaltimea 14 cmm se afla
sertar glisant, prevazut cu maner de
tragere. Frontal, biroul va fi prevazut cu
pazie, cu urmatoarele dimensiuni H=30
cm, prevazuta pe toata lungimea
sertarului,
Suport imprimanta cu sertare si yala – amplasat
central
1

Birou oval

5

Etajera

1

Dimensiune:
Material:
Culoare:

70x70x50
pal melaminat 18mm
cires

blatul va fi prevazut cu cant ABS de
2mm;
picioare fixe prevazute cu suporti
antiderapanti; prevazut cu 2 sertare,
amplasate la distante egale ; sertarele
vor avea incuietori separate si cate 2
manere de tragere ; picioarele sunt fixe
si sunt prevazute cu suporti antiderapanti
pentru podele, blatul este prevazut cu
cant ABS de 2 mm ;
L = 1400 mm ; l= 800mm ; H=780mm, cu
doua compatimente, un compatiment cu
usa si polita la mijloc si cu incuietoare si
un compatiment pentru unitatea de
calculator ;
Material:
pal melaminat 18mm
Culoare:
stejar deschis
Etajera alcatita din 4 rafturi,
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Material:
pal melaminat 18mm
Culoare:
stejar deschis
H=1500 mm;
l= 400 mm;
adancime = 400 mm, cu polite

Conditii generale minime OBLIGATORII pentru produsele enumerate in tabelul de mai sus: Garantia tuturor
obiectelor de mobilier, exceptând situatii gen: zgârieturi, arsuri sau alte degradari generate de utilizarea
necorespunzatoare, trebuie sa fie de 3 ANI de zile .
Caracteristicile tehnice solicitate precum si celelalte prevederi mentionate sunt minime si obligatorii. Toate produsele
oferite trebuie sa fie însotite de toate accesoriile necesare functionarii lor la parametrii ceruti prin prezenta specificatie
tehnica, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea lor explicita. Oferta va fi completata de ofertant cu aceste accesorii.
Service în perioada de garantie
Se va asigura în mod obligatoriu interventie în perioada de garantie în maxim 48 ore de la anuntarea defectului prin
telefon, mail sau fax pentru locatiile unde se va distribui mobilierul, locatii situate in Timisoara, respectiv 72 ore pentru
celelalte locatii din Drobeta Turnu Severin. Deplasarea la beneficiar, transportul mobilierului si montarea acestuia de la
si la beneficiar se face prin mijloacele proprii ale furnizorului si pe cheltuiala acestuia.
Locatiile unde se vor furniza si se vor monta produsele de mobilier sunt urmatoarele:
AJOFM Timis, Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud Timis pentru urmatoarele obiecte de mobilier:
1. 15 scaune simple;
2. 10 scaune ergonomice;
3. Birou oval cu doua dulapioare, dimensiuni: 200x120x80x70, pal melaminat de 18 mm, culoare mahon– 5
bucati;
4. Birou cu un dulapior, sertar si yala, dimensiuni: 165x70x80, pal melaminat, de 18 mm, culoare mahon – 2
bucati;
5. Birou cu dulapior cu 3 sertare cu incuietori, dimensiuni: 170x70x80, pal melaminat, de 18 mm, culoare mahon
1 bucata;
6. Birou cu dulapior cu 3 sertare cu incuietori, dimensiuni: 180x70x80, pal melaminat, de 18 mm, culoare mahon,
-1 bucata;
7. Dulap cu 2 usi si yala, dimensiuni: 100x50x200, pal melaminat, de 18 mm, culoare mahon- 7 bucati;
8. Dulap metallic pentru arhiva, dimensiuni: 90x40x180 – 4 bucati;
9. Cuier de birou tip pom – 6 bucati;
10. Cuier de bioru tip ,,fix’’ cu 5 agatatori- 1 bucata;
11. Cosuri de gunoi pentru birou- din material plastic- 16 bucati;
AJOFM Mehedinti, Drobeta Turnu Severin, Bdul Carol I, nr. 3, jud. Mehedinti;
1. Scaune simple- 3 bucati;
2. Scaune ergonomice-2 bucati;
3. Dulap cu 2 usi si incuietoare, cu dimensiunile 80x40x190, pal melaminat 18 mm, culoare stejar deschis- 3
bucati;
4. Avizier securizat – 2 bucati;
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5. Birou oval, cu dimensiunile L=1400mm; l=800mm; H=780mm, cu doua compartimente, un compartiment cu
usa, polita la mijloc si incuietoare si un compartiment pentru unitatea de calculator, stejar deschis, pal
melaminat, -5 bucati;
6. Etajera cu 4 rafturi, pal melaminat, culoare stejar deschis, H=1500mm, l=400mm, adancime 400 mm – 1
bucata;
ASOCIATIA ROMANA DE CONSILIERE SI SPRIJIN , str. Independentei, nr. 41 C, Drobeta Turnu Severin,

Jud. Mehedinti
1.
2.
3.
4.
5.

Scaune ergonomice- 4 bucati;
Dulap scund cu 4 usi, dimensiuni: L=160cm, l=35cm; H=80cm;
Etajera de perete dimensiuni: 140x33x78, pal melaminat 18 mm, culoare cires;
Birou centru – dimensiuni : 130x70x80, pal melaminat, 18 mm, culoare cires;
Suport imprimanta cu sertare si yala amplasate central – dimensiuni: 70x70x50, pal melaminat 18 mm, culoare
cires;

S.C. SOFT NCN S.R.L Str. Amurgului, nr. 1, Timisoara, jud. Timis
1. Scaune simple- 1 bucata;
2. Scaune ergonomice – 2 bucati;
3. Birou cu un dulapior si sertar+yala – o bucata, dimensiuni: 120x70x80;
4. Etajera de perete – dimensiuni 170x40x40, pal melaminat de 18 mm, culoare mahon;
Ofertantii vor trebui sa oferteze produse care sa îndeplineasca in mod obligatoriu specificatiile tehnice prevazute in
tabelul inserat in caietul de sarcini.
- accesorii vor trebui sa fie in mod obligatoriu asortate si incluse (ex. mânere, picioare, bolturi etajera, coltare protectie,
s.a);
- posibilitatea de montare/asamblare a componentelor (subansambluri) modulelor la locatia aleasa, fiind exclusa
livrarea monobloc preasamblata la fabricant. Rearanjarea modulelor componente trebuie sa fie posibila pentru
realizarea unor configuratii spatiale dorite si necesare în diferitele situatii de utilizare a ansamblului;
- livrarea si montajul tuturor pieselor de mobilier in locatiile enumerate mai sus, in speta (Timisoara, Drobeta Turnu
Severin) sunt incluse in pretul ofertat .
- mobilierul se va executa din PAL melaminat, cu îmbinări exclusiv mecanice (fără lipituri), culoarea pentru fiecare
obiect de mobilier fiind prevazuta in tabel ;
- picioarele corpurilor de mobilier vor fi reglabile pe înălŃime, modelabile după pardoseala existentă, fiind prevăzute cu
protecŃie din material plastic pentru a nu se deteriora;
-etajerele vor fi fixate pe pereŃi cu sisteme de prindere adecvate;
- dulapurile vor fi prevăzute cu compartimente reglabile pe înălŃime si vor avea încuietori cu yale.
Scaunul directorial va fi suficient de solid, comod si ergonomic pentru a sustine 100 kg, mobil pe roti, complet piele
ecologica, baza scaun cromata, cilindru pneumatic ridicare/coborâre si mecanism balans, dimensiuni: înaltime sezut
50-60 cm, înaltime spatar 118-128 cm, înaltime brate 75-85 cm, dimensiune sezut 66x60 cm, culoare Negru.
Scaun simplu – scaun simplu fix, suprafata tapitata de culoare neagra, cu structura metalica si manere de plastic,
picioare de metal ;
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Conditii obligatorii de livrare si montare a mobilierului : Produsele trebuie sa fie furnizate si montate corespunzator
de catre furnizor la adresele indicate mai sus.
Componentele livrate trebuie însotite de instructiuni clare si detaliate de asamblare la locul final de utilizare precum si
de toate accesoriile necesare pentru asamblare (suruburi, cleme de prindere, cepuri etc.) inclusiv rezerve pentru
eventuale pierderi tehnologice la montaj, rezonabil prezumate. Oferta trebuie sa includa transportul si montarea
pieselor de mobilier si a tuturor obiectelor la locatiile stabilite de solicitant, garantii si instructiuni de montare /demontare
/remontare /întretinere.
LOCATIA DE LIVRARE
Livrare – in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului de furnizare .
Dupa semnarea contractului între parti, beneficiarul si furnizorul vor conveni la designul (forma) obiectelor de
mobilier. Caracteristicile descrise sunt minimale.
5. Perioada de valabilitate a ofertei
Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 60 zile.
6. ModalităŃi de plata
Plata produselor se va efectua după livrarea si montarea efectiva a tuturor produselor de mobilier in maxim 60 de zile
de la semnarea procesului verbal de receptie a produselor si dupa receptia facturii, astfel cum este prevazut in modelul
de contract propus care face parte integranta din documentatia de atribuire.
7. Precizări finale
Ofertantul câştigător se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea contractului după trecerea termenului
prevazut de lege pentru formularea contestatiilor. Respectarea tuturor instrucŃiunilor din caietul de sarcini este
obligatorie pentru toŃi operatorii economici care au depus ofertă.
Perioada de garantie :
-

Perioada de garantie a produselor furnizate de la data receptiei calitative va fi de minimum 3 ani;
Contractantul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele bunurilor oferite pentru
perioada de garantie. Perioada de garantie incepe de la data receptiei calitative si anume, dupa instalarea
softului si verificarea functionarii echipamentelor la parametri normali, in prezenta furnizorului;
Se va mentiona in oferta adresa unitatii care va asigura service autorizat al echipamentelor.

Conditii de receptie – Receptia se va efectua in doua etape:
- Receptia cantitativa- la data livrarii fizice a produselor, in prezenta furnizorului;
- Receptia calitativa- dupa montarea tuturor pieselor de mobilier in prezenta furnizorului;
Precizari finale: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge orice oferta in situatia in care: parametrii
tehnici oferiti sau conditiile economice prezentate sunt inacceptabile sau daca oferta nu respecta intocmai toate
cerintele prevazute in caietul de sarcini.
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