CAIET DE SARCINI
privind achiziția directă de ,,Diverse piese de mobilier de birou (birouri cu accesorii, scaune,
etajere, fotolii, altele)” cu montaj, în cadrul programului
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
Cod CPV 39130000-2
CAPITOLUL I - GENERALITĂŢI
Prezentul caiet de sarcini stabilește și definește obiectul achiziției de mobilier (CPV 39100000-2)
precum și informații privind montajul și livrarea produselor la sediul Fondului Român de Dezvoltare
Socială (F.R.D.S.), din Strada Stavropoleos, nr.6, et.4, sector 3, București, România.
Deoarece camerele au dimensiuni variabile mobilierul poate fi și atipic (va avea dimensiuni diferite).
Existând posibilitatea unor abateri a dimensiunilor mobilierului, se recomandă, în vederea întocmirii
ofertei, vizionarea spațiului și efectuarea de măsurători exacte de către potențialul ofertant la locația
indicată de către autoritatea contractantă. Mobilierul ce se va achiziționa constituie mobilierul de bază,
la care se vor adăuga piese de mobilier existente, majoritatea de culoare neagră sau în combinație cu
stejar. Din acest considerent, va fi necesară prezența la sediu a unui reprezentant al furnizorului, ulterior
încheierii contractului, pentru identificarea exactă a culorii în vederea confecționării/ofertării noului
mobilier.

CAPITOLUL II – DESCRIEREA PRODUSELOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE

Achiziția este divizată în 4 loturi. Ofertanții pot depune oferte pentru un singur lot sau pentru toate
loturile.
LOTUL 1 - Birouri operaționale
Cantitate/Unitate de măsură
22 bucăți

Denumire produs
Birou operațional

LOTUL 2 – Scaune ergonomice, scaune simple, spații depozitare
Denumire produs
Scaun ergonomic birou

Cantitate/Unitate de măsură
28 bucăți

Scaun masă discuții cu spătar, tapițat,
culori deschise sau pastel
Etajeră cu cadru și 8 goluri – minim 2 goluri
cu ușă
Etajeră cu cadru și cu 16 goluri – minim 4
goluri cu ușă

6 bucăți
18 bucăți/36 uși
4 bucăți/ 16 uși

LOTUL 3 – Ansamblu birou managerial
Denumire produs

Cantitate/UM

Birou managerial

2 bucăți

Corp stocare asortat

2 bucăți

Masă discuții rotundă

1 bucată

LOTUL 4 – Piese suplimentare amenajare birou director
Denumire produs

Cantitate/UM

Canapea 3 persoane

1 bucată

Fotolii ușoare (plasă sau similar) cu brațe aspect
lemn

4 bucăți

Specificațiile tehnice pentru produsele ce urmează a fi achiziționate se regăsesc în Fișele Tehnice,
cuprinse în prezentul Caiet de sarcini.
Furnizorul are obligația respectării specificațiilor tehnice minimale solicitate de autoritatea contractantă.
Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă
de fabrică sau comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru
identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a numitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea
de ”sau echivalent”.
Furnizorul trebuie să urmărească două aspecte principale:
a) să răspundă specificațiilor tehnice minimale precizate în prezentul caiet de sarcini;
b) să respecte prevederile legale naționale și comunitare în vigoare.
Deoarece nuanțele culorii de bază diferă de la un producător la altul, ofertantul va include în oferta sa
și mostre/paletar de culori pentru mobilier, de preferință culori deschise. Autoritatea contractantă va opta
pentru una din nuanțele ofertate.
Aspecte generale privind calitatea produselor furnizate:
✓
✓
✓

Nu se admit produse demo, reciclate, recondiționate (refurbished) sau refuzate de alt
beneficiar.
Mobilierul de birou va fi furnizat și montat la locația indicata de autoritatea contractantă.
Ofertantul declarat câștigător va agrea împreuna cu autoritatea contractantă, în termen de
maxim 5 zile de la semnarea contractului, nuanțele dorite de autoritatea contractantă din paleta
pusă la dispoziție de operatorul economic și va avea obligația respectării cu strictețe a
specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă. Dacă produsele livrate de ofertantul
câștigător nu corespund acestor cerințe, autoritatea contractantă poate solicita înlocuirea
acestora fără costuri suplimentare.
FIȘE TEHNICE
LOTUL 1

Birou cu sertare și poliță pentru tastatură – 22 buc.
•
•
•

Fabricat din material rezistent la zgârieturi, metal, plastic și pal dublu melaminat de
minim 18 mm grosime, cu posibilitate de lucru pe 2 laturi (forma de L, linii drepte sau
rotunjite)
Canturile să fie din ABS de minim 2.00 mm grosime, cant aplicat cu adeziv poliuretanic
pentru o rezistență sporită
Este
funcțional
pentru
a
asigura
atât
lucrul
cât
și
stocarea
obiectelor/echipamentelor/documentelor necesare, cu accesorii, astfel:
o minim 3 sertare de depozitare în partea de jos - piesa mobilă sau fixă (dulap
mic încorporat),
o poliță mobilă pentru tastatură,

treceri de cabluri, protecții pentru pardoseală și susțineri metalice cu design
modern,
o poliță mică /etajeră pentru documente pe blatul superior,
o suport mic monitor,
o spațiu pentru unitatea centrală a computerului desktop, dedesubt sau pe
lateral,
o posibilitate de montare a accesoriilor atât pe stânga cât și în dreapta, în funcție
de preferințe
Blaturile pentru birouri vor fi finisate cu profile semirotunde în dreptul zonei de lucru
Partea exterioară față va fi parțial închisă
Gama de feronerie va trebui sa fie de calitate superioară
Culoare: Ofertantul va propune minim 3 nuanțe de culori deschise sau combinații de 2
culori, din care autoritatea contractantă va putea alege în funcție de preferințe
o

•
•
•
•

Dimensiuni solicitate:
L (total ambele laturi ale L) = 2000-2400 mm
l = 550-750 mm (laturile pot avea lățimi diferite)
H = minim 750 mm
LOTUL 2
1. Scaun ergonomic birou ( pentru adulți) – 28 buc.
Culoare: minim 3 nuanțe, din care cel puţin un model pe culori gri, din care autoritatea contractantă va
putea alege.
Suportul pentru șezut este executat din elemente stratificate sau echivalent. Materialul prevăzut pentru
șezut este confortabil și rezistent.
Scaunul este confecționat din piele ecologică și/sau microfibre rezistente la tensiune și frecare, sau
echivalent, cu o bază de metal cromată.
Funcții:
- Asigură suport coloanei vertebrale (lombar si cervical);
- Mânere fixe;
- Tapițerie care permite circulația aerului (plasă/textil sau piele ecologică sau combinații);
- Bază cromată sau echivalent;
- Piston vopsit electrostatic, permite rotire la 360 de grade, silențios si protecție pentru parchet.
- Lăsare pe spate;
- Reglabil pe înălțime
Descriere:
•

•
•

Lățime spătar: minim 64 cm
Adâncime șezut: 70-75 cm
Înălțime șezut: 46-54 cm
Înălțime scaun: 110-118 cm
Greutate suportată: 120-160 kg
Rotativ, sistem de susținere în stea cu 4-5 rotile pivotante
Design ergonomic cu spătar și brațe

2. Scaun – 6 buc.
Descriere: Aspect modern, cu spătar, tapițat textil sau material ecologic. Minim 3 variante de culori
tapițerie și cadru, preferabil deschise sau pastel.

Dimensiuni:
Înălțime scaun: minim 80 cm
Lățime șezut: minim 46 cm
Lățime spătar: minim 46 cm
Adâncime șezut: minim 45 cm
Înălțime șezut: minim 45 cm
Greutate maximă suportată: 200 kg
3. Etajeră cu cadru și 8 goluri – minim 2 goluri cu ușă - 18 bucăți
Dimensiuni:
Lățime: minim 77 cm
Adâncime: minim 39 cm
Înălțime: minim 147 cm
Sarcină maximă/poliță: 13 kg
Culoare: Ofertantul va propune minim 3 nuanțe de culori deschise sau combinații de 2 culori, din care
autoritatea contractantă va putea alege în funcție de preferințe.
4. Etajeră cu cadru și cu 16 goluri – minim 4 goluri cu ușă – 4 bucăți
Dimensiuni:
Lățime: minim 147 cm
Adâncime: minim 39 cm
Înălțime: minim 147 cm
Sarcină maximă/poliță: 13 kg
Culoare: Ofertantul va propune minim 3 nuanțe de culori deschise sau combinații de 2 culori, din care
autoritatea contractantă va putea alege în funcție de preferințe.
LOTUL 3
Ansamblu birou managerial – birou managerial 2 bucăți, eventual extensie masă de lucru cu
posibilitatea așezării a 2-4 scaune, corp stocare 2 bucăți, 1 bucată masă discuții rotundă
Culoare: lemnărie de culoare deschisă sau combinație de culori deschise, din care autoritatea
contractantă va putea alege în funcție de preferințe. Ofertantul va propune minim 3 variante de culori
de furnir, și accesorii (blaturi laterale, picior masă, etc.), eventual combinații de 2 culori,
Detalii:
Birou managerial in forma de L care va fi realizat din pal melaminat, cu elemente dublate și căntuit
integral cu abs 2mm, aplicat cu adeziv poliuretanic. Blaturile pentru birouri vor fi finisate cu profile
semirotunde în dreptul zonei de lucru. Partea exterioară față va fi parțial închisă.
Corpul ofertat va fi prevăzut cu suport glisant tastatură, sertare (minim 2) prevăzute cu yală și mânere
metalice cu design modern, cu suport mobil cu 4 role pentru unitatea centrală. Feroneria va fi de cea
mai bună calitate, cu sistem silent.
Partea de sus va trebui dublată pentru o rezistență sporită și va fi prevăzută cu trecere de cabluri cu
reglaj variabil.
De asemenea, va fi prevăzut cu elemente de protecție a podelei.
Dimensiuni:
Componenta birou:
L (total ambele laturi ale L) = 2000-2400 mm
l = 550-750 mm (laturile pot avea lățimi diferite)
H = minim 750 mm
eventual extensie masă de lucru pentru minim 2 persoane suplimentar
Corp stocare: compact 2/3 uși, eventual sticlă fumurie, alternativ etajeră cu ramă minim 9 goluri, minim
3 uși

Dimensiune: L= 1600 – 2200 mm x H= 1200-1500 mm x l= minim 365 mm
Masă discuții rotundă
Dimensiune: diametru 1000 – 1200 mm x h minim 750 mm
LOTUL 4
Piese suplimentare amenajare birou director
Canapea 3 locuri, cu brațe, cadru spătar din oțel, strat anticoroziv, cu perna pentru spătar și șezut, husă
din material rezistent, poliester, neted, bej sau altă culoare deschisă, cu picioare rezistente cu aspect
lemn.
Dimensiuni:
Adâncime: 80-90 cm
Înălțime: 75-100 cm
Adâncime șezut: 55-65 cm
Lățime: 190-200 cm
Spațiu liber sub mobilier: 10-15 cm
Lățime șezut: 175-185 cm
Fotoliu ușor cu brațe lemn sau aspect lemn și spătar înalt.
Dimensiuni:
Lățime: 65-70 cm
Adâncime: 75-85 cm
Înălțime: 90-100 cm
Lățime șezut: minim 55 cm
Adâncime șezut: 50-60 cm
III. CONDIŢII DE LIVRARE (VALABILE PENTRU TOATE LOTURILE)
3.1. Locația de livrare
Sediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), din Strada Stavropoleos, nr.6, et.4, sector 3,
București, România.
3.2. Termenul de livrare
Livrarea se va face în termen cât mai scurt (estimat 30 zile de la data semnării contractului) și
constituie criteriu de atribuire. Produsele pot fi livrate în maxim 3 (trei) etape, prima etapă
reprezentând minim 50% din lotul ofertat, cu respectarea termenului general prevăzut în ofertă. Recepția
se va efectua numai după montarea acestora, pentru fiecare etapă în parte.
3.3 Transport și montare
Operatorul economic are obligația de a asigura transportul produselor până la locația de livrare
și montarea acestora în spațiile unde vor fi amplasate.
Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față la manipularea dură din
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, respectiv sediul autorității contractante.
Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor
(paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea Furnizorului, care va avea obligația să le
ridice de la sediul autorității contractante imediat după finalizarea recepției.

IV. MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR
Criteriul de atribuire pentru aceste loturi este cel mai bun raport calitate-preț, aplicând algoritmul de
calcul prezentat în continuare.
Criterii de evaluare:
Punctaj maxim financiar = 60 puncte, pondere în punctajul final 60%
Punctaj maxim tehnic = 40 puncte, pondere în punctajul final 40%
Oferta financiară :
1. Preţ pe lot – 60%
Oferta tehnică :
1. Dimensiuni și funcționalitate – 20%
2. Termen de livrare – 15%
3. Garanție suplimentară post-vânzare – 5 %
P1 – Propunerea financiară – punctaj maxim: 60 de puncte:
Pentru factorul de evaluare „Propunerea financiară” – P1 punctajul se va acorda astfel :
a) pentru cel mai scăzut (Pmin) dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim de 60 puncte:
b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se calculează după algoritmul:
P1n= (Pmin/Pn) * 100
unde: P1n= punctaj factor de evaluare al ofertei financiare curente
Pmin= preţul cel mai scăzut oferit de ofertanţi pentru loturi
Pn = preţul ofertei curente.
P2 - Calitatea ofertei tehnice – punctaj maxim – 40 puncte
1. Dimensiuni și funcționalitate
Se acordă până la 20 puncte pentru mobilierul care răspunde cel mai bine din punct de vedere
funcțional lucrului în fața ecranului de calculator, cu posibilitate consultare a documentelor (spațiu
suficient pe blaturile de lucru, cu posibilitate de stocare în siguranță a unui set minim de documente,
spațiu suficient pentru scaun ergonomic și picioare, blaturile sunt fabricate din materiale rezistente și au
un aspect plăcut și modern, astfel:
Se acordă 10 puncte pentru funcționalitate (dimensiuni, posibilități de stocare și aranjare ergonomică a
spațiului de lucru) dacă oferta cuprinde specificații tehnice superioare celor prevăzute în fișele tehnice.
Se acordă 5 puncte pentru funcționalitate (dimensiuni, posibilități de stocare și aranjare ergonomică a
spațiului de lucru) dacă ofertantul respectă minimul specificațiilor prevăzute în fișele tehnice.
Se acordă 10 puncte pentru aspect modern și rezistență dacă oferta cuprinde specificații tehnice
superioare celor prevăzute în fișele tehnice.

Se acordă 5 puncte pentru aspect modern și rezistență dacă ofertantul respectă minimul specificațiilor
prevăzute în fișele tehnice.
2. Termen de livrare – 15 puncte
Se acordă 15 puncte dacă termenul pentru livrarea bunurilor din cadrul lotului ofertat este de maxim 30
de zile de la semnarea contractului.
Se acordă 10 puncte dacă termenul pentru livrarea bunurilor din cadrul lotului ofertat este mai mare de
30 de zile de la semnarea contractului și mai mic de 45 zile.
Se acordă 0 puncte dacă termenul de livrare e mai mare de 45 zile.
3. Garanția suplimentară a produselor – 5 puncte
Se acordă 5 puncte dacă operatorul economic oferă o garanție extinsă, de minim 1 an inclusă în prețul
bunului/gratuită.
Se acordă 2 puncte dacă operatorul economic oferă o garanție extinsă, de minim 6 luni, inclusă în prețul
bunului/gratuită.
Se acordă 0 puncte dacă operatorul economic nu oferă garanție extinsă.
P2n = ∑(pct.1:pct.2:pct.3) = x puncte
unde: P2n = punctaj factor de evaluare al ofertei tehnice curente
∑(pct.1:pct.2:pct.3) = suma sub factorilor de evaluare a factorului P2 Calitatea ofertei tehnice
Punctajul final (PFn) pentru fiecare ofertă se va obține însumând punctajele pentru fiecare factor de
evaluare
PFn = P1n + P2n
În cazul a două oferte cu acelaşi punctaj final, va ocupa un loc superior în clasament oferta care are un
punctaj tehnic mai bun. În caz de menținere a egalității, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor
respectivi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis în maxim 24 ore de la informare,
contractul urmând a fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
În cazul în care ofertantul câștigător refuză să semneze contractul, autoritatea contractantă poate opta
între încheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau reluarea atribuirii contractului.
V. RECEPŢIA PRODUSELOR
Recepția cantitativă și calitativă se face la sediul autorității contractante, unde după verificarea
configurației și a cantităților se va încheia un proces verbal de recepție conform cerințelor din caietul de
sarcini.
Dacă în cadrul recepției se constată că nu a fost livrată întreaga cantitate, că produsele nu respectă în
totalitate specificațiile tehnice de calitate din caietul de sarcini sau oferta alternativă, atunci furnizorul va
fi obligat să remedieze neconformitățile în decurs de 3 zile de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi
consemnate într-o Notă de constatare.
În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit, autoritatea contractantă își
rezervă dreptul de a rezilia contractul și de a solicita plata de daune-interese.
VI. GARANŢIA PRODUSELOR
Garanția produselor livrate este în răspunderea Furnizorului pe toată perioada de garanție definită în
ofertă, de minim 1 an. Perioada de garanție începe de la data la care s-a efectuat recepția pentru
fiecare dintre produse.

În perioada de garanție de minim 1 an, orice defect constatat al produselor va fi înlăturat gratuit de către
furnizor, prin reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare, în cel mult 48 ore de la data la care a fost
înștiințat în scris de către cumpărător.
Garanția produselor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursă de la data înștiințării
furnizorului și până la data când produsele au revenit, în stare de bună funcționare, în posesia
cumpărătorului și au fost recepționate
VII. DURATA CONTRACTULUI
De la data semnării contractului de furnizare de către ambele părți și până la îndeplinirea tuturor
obligațiilor asumate de părți.
VIII. CONDIŢII DE PLATĂ
Plata se va efectua în LEI.
Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la primirea ultimului document necesar efectuării plații,
aprobat de către autoritate contractantă. În cazul în care livrarea produselor se face pe etape, plata se
va efectua în termenul precizat mai sus, pentru fiecare etapă de livrare.
Documente necesare efectuării plăților:
- factură fiscală;
- aviz de însoțire a mărfii;
- certificat de garanție al produselor;
- proces verbal de recepție.
Factura fiscală va fi emisă de către Furnizor după semnarea procesului-verbal de recepție.
IX. PROPUNEREA FINANCIARĂ
Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuieli de montare, cheltuieli
de manipulare a produselor, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau
furnizarea acestora, alte costuri).
Prețul stabilit de ofertant este ferm și nu poate fi schimbat sub niciun motiv în timpul atribuirii contractului
sau majorat ulterior încheierii contractului.
Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată a TVA,
cât și pe fiecare tip de produs în parte, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare. La
formularea ofertei financiare, operatorii economici vor avea în vedere valoarea estimată a contractului
(fără TVA) pentru fiecare lot în parte. Nerespectarea cerințelor privind valoarea estimată pentru fiecare
din loturi, chiar dacă valoarea totală estimată se încadrează în valoarea totală estimată a achiziției, va
presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.
Valoare totală estimată achiziție – 69.000,00 lei, fără TVA
Valoare estimată contract LOT 1 – 29.000,00 lei, fără TVA
Valoare estimată contract LOT 2 – 29.000,00 lei, fără TVA
Valoare estimată contract LOT 3 – 7.000, lei, fără TVA
Valoare estimată contract LOT 4 – 4.000,00 lei fără TVA
Perioada de valabilitate a ofertei : 120 zile.

X. OFERTE ALTERNATIVE
1. Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte
alternative. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerinţele prevăzute în caietul
de sarcini pentru oferta de bază.
2. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor şi exigențelor de calitate,
cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini și încadrarea în limitele de cost pe loturi și ofertă totală.
3. Ofertele alternative care nu respectă prevederile exigențele de calitate ale fișelor tehnice nu vor fi
luate în considerare.
XI. DOCUMENTE DE CALIFICARE care însoțesc oferta:
•
Copie a Certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
tribunalul din raza căruia își are sediul ofertantul. În cazul în care în certificatul de înregistrare nu este
înscris codul CAEN corespunzător obiectului achiziției atunci se va prezenta și certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comerțului.
XII. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI
Oferta însoțită de documentele de calificare se va transmite în format electronic (scanate/semnate cu
semnătură electronică), până la data de 28.07.2022 ora 17.00 la adresa de email office@frds.ro sub
denumirea “Ofertă achiziție directă Diverse piese de mobilier de birou (birouri cu accesorii,
scaune, etajere, fotolii, altele)” cu montaj, în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.
Limba de redactare a ofertei: română.
Clarificările se pot solicita la adresa de email office@frds.ro până la data de 26.07.2022, ora 12.00.
Răspunsurile la clarificări se vor transmite la adresa de e-mail a solicitantului.

