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II. CAIET DE SARCINI
Reprezint ansamblul cerin elor pe baza c rora se elaboreaz de c tre fiecare ofertant propunerea

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accept în prealabil condi iile generale şi particulare care
guverneaz acest contract ca singura baz a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condi iile
proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertan ii au obliga ia de a analiza cu aten ie Caietul de sarcini şi s
preg teasc oferta conform tuturor instruc iunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi
specifica iilor tehnice con inute în acest Caiet de sarcini. Eşecul de a depune o ofert care s con in
toate informa iile cerute în termenul prev zut va duce la respingerea ofertei. Nu se va ine cont de nici o
exprimare a unei rezerve în oferta cu privire la Caietul de sarcini. Orice exprimare a unei astfel de
rezerve poate duce la respingerea imediat a ofertei, f r a se efectua evaluarea acesteia. Nici un cost
suportat de operatorul economic pentru preg tirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste
costuri vor fi suportate de c tre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
1. Condi ii generale minime OBLIGATORII pentru toate produsele:
În cadrul ofertei vor fi ofertate obligatoriu, toate c r ile solicitate. Nu se admit oferte par iale.
Ofertele par iale vor fi respinse ca neconforme.
Titlul - autorul
ADEV R PERICULOS – TAMI HOAG
APROAPE DE CER – JUDITH MCNAUGHT
ARM SARUL – JACKIE COLLINS
B RBATUL VISAT – LINDA HOWARD
CHIAR ŞI ÎNGERII CAD
CONSPIRA IA – SIDNEY SHELDON
CRIM ÎN LUMEA BUN - TAMI HOAG
DAC TAT L MEU M-AR FI IUBIT – ROSIE THOMAS
DE CEALALT PARTE A MIEZULUI NOP II – S. SHELDON
FAIM ŞI AVERE – KATE COSCARELLI
F R SC PARE – JUDITH MCNAUGHT
GR DINA MINCIUNILOR – EILEEN GOUDGE - 3 volume
IMAGINEA DIN OGLIND – DANDRA BROWN
IMPERIUL SOARELUI – J.G. BALLARD
INDISCRE II – ELIZABETH ADLER
INTRIGI LA HOLZWOOD – JOAN COLLINS
IUBIRE FERMECAT – TAMI HOAG
ÎNFRUNTÂND FOCUL – NORA ROBERTS
JOCURI PERICULOASE – JUDITH MCNAUGHT
M ŞTILE CRIMEI – TAMI HOAG
MOŞTENIRE DE FAMILIE – SHIRLEY CONRAN - 2 volume
PASIUNEA UNEI FEMEI
P CATE SACRE – NORA ROBERTS
P CATUL – JOSEFINE HART
PEYTON PLACE – GRACE METALIOUS
PIRA II – LINDA LAEL MILLER
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PULBERE DE STELE – CHARLOTTE BINGHAM - 2 volume
SECRETE PERICULOASE – NORA ROBERTS
SECRETUL UNEI NOPTI DE VAR – LISA KLEYPAS
SECRETUL VILEI MIMOSA – ELISABETH ADLER
SEDUCATOAREA – BEVERLY MARTIN
SOARE ÎN MIEZ DE NOAPTE – ROSIE THOMAS
TU ESTI ALESUL MEU
UCIGAŞELE IUBIRII- JACKIE COLLINS
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Preţul maxim de achiziţie este de 428,57 lei fără TVA (450,00 lei cu TVA) şi nu poate fi depăşit.
Ofertele care depăşesc valoarea maximă vor fi respinse ca inacceptabile.
2. Livrarea produselor
- condi ia de livrare: la adresa: str. N. Iorga nr. 27, Ocna Mureş, jud. Alba.
- data limit de livrare: maxim 10 zile de la transmiterea comenzii c tre furnizor.
- termen de plat : 30 zile de la înregistrarea facturii la beneficiar
- modalit i de plat : ordin de plat
3. Transportul de la depozitul furnizorului la locul de livrare cade în sarcina şi pe cheltuiala
furnizorului.
Furnizorul are obliga ia de a transporta produsele conform prevederilor standardelor în vigoare,
pentru asigurarea acestora împotriva:
- factorilor fizici ( ac iuni mecanice, lumin , temperatur , presiune) ;
- factorilor chimici si fizico-chimici ( ap , vapori, oxigen, dioxid de sulf, dioxid de carbon) ;
- factorilor biologici (microorganisme, insecte, etc.); astfel încât acestea s fac fa , f r limitare, la
eventuale manipul ri din timpul transportului si s ajung în bun stare la autoritatea contractant .
Pre ul include valoarea cheltuielilor de transport şi a ambalajului aferent, precum şi toate
cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de c tre vânz tor în condi iile de livrare prev zute.
4. Recep ia produselor
Recep ia cantitativ şi calitativ a produselor contractate se va realiza potrivit normelor legale
incidente în prezen a reprezentantului furnizorului .
Loturile de produse care nu corespund calit ii şi standardelor în vigoare vor fi respinse de
beneficiar, cu suportarea de c tre furnizor a cheltuielilor legale. Ofertantul câştig tor r spunde pentru
calitatea produselor livrate în termenul de garan ie şi valabilitate, autoritatea contractant fiind în drept
s solicite înlocuirea gratuit a celor necorespunz toare.
5. Modul de prezentare a ofertei
Ofertele vor fi prezentate cu denumirea “Pachet c r i oraş Ocna Mureş” în cadrul catalogului
de produse/servicii/lucr ri disponibil în SEAP, la sec iunea „Cump r ri directe”, până în data de
………….. (data va fi specificată în anunţurile ce vor fi postate în SEAP şi pe site-ul
www.primariaocnamures.ro, la Secţiunea « Achiziţii »). Ofertele prezentate în alt loc, care nu respectă
data limită de depunere sau sunt prezentate sub o altă denumire, nu vor fi luate în considerare.
Pre urile prezentate vor include toate cerin ele din caietul de sarcini, precum şi toate taxele legale
şi alte cheltuieli şi comisioane care vor fi angajate de ofertant.
Propunerea financiar va fi exprimat ferm în LEI. La sec iunea “Descriere” va fi prezentat
Lista cu volumele ofertate.
Orice operator economic are dreptul de a depune oferte pentru prezenta achizi ie, regulile dup care
se desf şoar procedura fiind stabilite de la bun început, fiind transparente, publice, operatorii având
acces la informa iile referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea prezentului contract.

Contractul va fi atribuit ofertei care respect condi iile din caietul de sarcini şi are pre ul cel mai
sc zut, Achizitorul asigurând o utilizare eficient a fondurilor în procesul de atribuire, promovând
concuren a dintre operatorii economici, garantând nediscriminarea, recunoaşterea reciproc şi
tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului.
Cererile de clarific ri se pot trimite prin e-mail la adresa: achizitii@prim riaocnamures.ro
R spunsurile la eventualele solicit ri de clarific ri se vor posta pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la
Sec iunea « Achizi ii ».
6. Atribuirea contractului
Oferta câştig toare stabilit de c tre comisia de evaluare va fi oferta care, în urma aplic rii
criteriului stabilit prin documentele de atribuire, are pre ul cel mai sc zut.
Stabilirea ofertei câştig toare se va face prin compararea pre ului total al ofertelor depuse.
În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au valori egale, se va solicita, ofertan ilor clasa i pe
primul loc, o reofertare în plic închis, care va fi transmis la registratura achizitorului. La compararea
ofertelor se vor lua în considerare doar primele dou zecimale ale ofertei.
INFORMA II SUPLIMENTARE/CLARIFIC RI
Informa ii suplimentare/clarific ri, pot fi solicitate la adresa de e-mail
achizitii@prim riaocnamures.ro , sau la numerele de telefon 0258-870801 sau 0733670589,
persoan de contact d-nul Potinteu Vasile.

