CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea
Birou Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale
Str.Tudor Vladimirescu nr. 28, Râmnicu Vâlcea, România
Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270-int.128
CAIET DE SARCINI
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ
privind achiziţia de ,,Îmbrăcăminte de noapte”
1.Obiectul achiziţiei – achiziționarea produsului “Pijamale finet”
2. Considerații generale
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de elaborare şi prezentare a
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică.
Ofertantul trebuie să depună, până la deschiderea ofertelor, o mostră de produs.
Produsele vor fi ambalate şi marcate conform prevederilor standardelor de execuţie ale
acestora. Calitatea produselor va fi cea prevăzută de standardele în vigoare și poate fi
atestată de: certificate de calitate. Documentele ce atestă calitatea produselor vor fi anexate
la documentele de livrare a mărfii. În caz contrar beneficiarul își rezervă dreptul de a nu
efectua plata produselor neatestate calitativ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de
a sista comanda, în cazul în care calitatea produselor nu este conformă cu standardele aflate
în vigoare. Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor, persoana juridică
achizitoare fiind în drept să solicite în interiorul acestor termene, înlocuirea gratuită în
maxim 24 ore a produsului necorespunzător.
3. Specificaţii tehnice
Specificaţiile tehnice definesc, după caz, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ,
tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de
asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, condiţiile pentru
certificarea conformităţii cu standardele relevante sau altele asemenea şi sunt obligatorii
pentru fiecare ofertant.
UM Cant.
Denumire produs
Specificații
Pijamale mărimea S
Culoare – țesătură imprimată cu model;
compoziție: finet 100% bumbac; densitate min.
Fete
buc
50
160 gr./m2
băieți
buc
50
Model clasic din două piese: bluză și pantalon;
Pijamale mărimea M
bluză cu nasturi în față, buzunare laterale, guler
Fete
buc
50
cu rever și manșete, pantalon lung cu elastic în
băieți
buc
50
talie de 2 cm.
Pijamale mărimea XL
Fete
buc 150
băieți
buc 150
Pijamale mărimea XXL
Fete
buc 150
băieți
buc 150
Pijamale mărimea XXXL
Fete
buc
6
băieți
buc
6
TOTAL
buc. 812
Condiţii de livrare
Livrarea se va face pe bază de comandă, maximum 5 zile de la primirea comenzii.
Fiecare livrare trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
- factură fiscală, în original ;
- certificat de calitate/declarație de conformitate emise de producător/distribuitor;
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Condiţia de livrare: franco-depozitul DGASPC Vâlcea cu sediul în Rm. Vâlcea, bvd. Tudor
Vladimirescu nr. 28.
5. Prețul și plata produselor
Prețul produsului va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură, fără TVA, pentru
produsul și cantitățiile incluse în lotul respectiv. Prețul stabilit de ofertant în ofertă este
ferm, nu poate fi schimbat sau indexat ulterior și va include și costul cheltuielilor de
transport. Orice ofertă care va prezenta prețuri anormal de scăzute va fi tratată ca
necospunzătoare și va fi eliminată.
6. Recepţia produselor
Recepţia calitativă şi cantitativă se va executa la depozitul beneficiarului de către
comisia de recepţie a autorităţii contractante în prezenţa delegatului furnizorului. La
produsele care vor fi achiziționate primează calitatea. Certificarea calității și conformității se
va face potrivit legislației în vigoare. În cazul în care la recepţie se constată că unele produse
nu corespund calitativ, furnizorul are obligația de a înlocui, în termen de 24 de ore
produsele refuzate, respectiv lipsurile constatate și va proceda la schimbarea lor fără a
solicita contravaloarea transportului.
7. Expediere şi transport
Expedierea produselor este în sarcina furnizorului şi potrivit condiţiei de livrare, se va
face cu mijloacele de transport ale furnizorului şi în prezenţa delegatului acestuia. Fiecare
transport va fi însoţit de un certificat de calitate şi de celelalte documente prevăzute de
legislaţia în vigoare. În aceste documente trebuie să se menţioneze şi ora livrării.
8. Condiţii minime de calitate.
Ofertantul în calitatea sa de producător/reprezentant legal al producătorului/ persoană care
introduce pe piaţă, răspunde de conformitatea produsului cu legislaţia UE şi naţională,
trebuie să fie în posesia tuturor documentelor originale care însoţesc produsul, documente
care descriu în detaliu componenţa şi specificaţiile tehnice.
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