APROBAT,
PRIMAR
JUR.VIN ELER SILVIU

CAIET DE SARCINI

Obiectul achizi iei: < Achizi ie de căr i >
COD CPV: 22110000-4 „Cărți tipărite”

Avizat Birou Achizi ii publice
ec. Potinteu Vasile

Avizat Bibliotecar
Ispas Maria Lucia

August 2017

tehnică

II. CAIET DE SARCINI
Reprezintă ansamblul cerin elor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condi iile generale şi particulare care
guvernează acest contract ca singura bază 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 să
pregătească oferta conform tuturor instruc iunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi
specifica iilor tehnice con inute în acest Caiet de sarcini. Eşecul de a depune o ofertă care să con ină
toate informa iile cerute în termenul prevăzut 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 imediată a ofertei, fără a se efectua evaluarea acesteia. Nici un cost
suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste
costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.
1. Condi ii generale minime OBLIGATORII pentru toate produsele:
În cadrul ofertei vor fi ofertate obligatoriu, toate căr ile solicitate. Nu se admit oferte par iale.
Ofertele par iale vor fi respinse ca neconforme.
Descriere articol
AMINTIREA UNUI SARUT. Sandra Brown
AMINTIRI INSELATOARE. Sandra Brown
ANCHETA. Lee Child ,(thriller)
ANDREA DELFIN. Paul Heyse
ANGELICA. Logodnica vanduta. Anne Golon.
ANGELICA. LUMINI SI UMBRE IN PARIS. Anne Golon
ANGELICA. Serbari regale. Anne Golon.
ANGELICA. Supliciul de la Notre-Dame. Anne Golon
ATENTIE, PIRATII! MAREA AVENTURA LA CIRC. (tom si jerry)
AURUL SPARTANILOR. Clive Cussler si Grant Blackwood. Ed. a II-a. (thriller)
AVENTURILE LUI SHERLOCK HOLMES: LIGA ROSCATILOR. Arthur Conan Doyle.
Short Stories. Vol.8
CAT DE DESTEPT ESTI. Testeaza-ti IQ-ul matematic
CEI TREI MUSCHETARI. Alexandre Dumas
CLUBUL MICILOR GENII. Pune-ti mintea la incercare. Mensa Kids
CLUBUL MICILOR GENII. Pune-ti neuronii la treaba. Mensa Kids
CLUBUL MICILOR GENII. Testeaza-ti agerimea mintii. Mensa Kids
CLUBUL MICILOR GENII. Un creier in forma maxima. Mensa Kids
COLAS BREUGNON. Romain Rolland.
CU CARTILE PE FATA (HERCULE POIROT). Agatha Christie
DALIA ALBASTRA.Visul Stellei. Nora Roberts
DEZVALUIRI IMPOSIBILE. J.D.Robb
DRAGOSTE SUB PRESIUNE. Sandra Brown
DULCE MANIE. Sandra Brown.
FANTOMA DIN CANTERVILLE. Oscar Wilde. Short Stories. Vol.9
FASCINATIE SECRETA. Sandra Brown
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FIORII PRIMEI IUBIRI. Sandra Brown
IDIOTUL. F.M. Dostoievski
IMPERIUL PIERDUT. Clive Cussler si Grant Blackwood. Ed a-II-a (thriller)
JANE EYRE. Charlotte Bronte
JURNALUL SECRET AL MARIEI ANTOANETA. Carolly Erickson
LA PRIMA VEDERE. Danielle Steel
LABIRINTUL. COD: ARSITA. James Dashner. Vol. 5
LABIRINTUL. EVADAREA. James Dashner. Vol. 1. reeditare
LABIRINTUL. INCERCARILE FOCULUI. James Dashner. Vol. 2. reeditare
LABIRINTUL. ORDIN SA UCIDA. James Dashner. Vol. 4
LABIRINTUL. TRATAMENT LETAL. James Dashner. Vol. 3. reeditare
LEGILE INIMII. Sandra Brown
MARI COMPOZITORI. Vol. 4 - Bizet
MARI COMPOZITORI. Vol.1 - Beethoven
MARI COMPOZITORI. Vol.26 - Berlioz
MARI COMPOZITORI. Vol.3 - Mozart
MAYERLING.
MICUL PRINT. Antoine de Saint-Exupery. reeditare
MISTERELE LONDREI. Fiica spanzuratului. Vol. 2. Paul Feval. reeditare
MISTERELE LONDREI. Gentilomii noptii. Vol. 1. Paul Feval. reeditare
MISTERELE LONDREI. Marchizul de Rio-Santo. Vol. 4. Paul Feval. reeditare
MISTERELE LONDREI. Marea familie. Vol. 3. Paul Feval. reeditare
MOSTENIREA STONEHENGE.Sam Christer (thriller)
POVESTEA OMULUI-LUP
RAPIREA. Sandra Brown
RAZBUNARE LA PARIS. Steve Berry (thriller)
SA IUBESTI DIN NOU. Sandra Brown
SISI. Imparateasa nefericita. Daisy Goodwin
SOACRA CU TREI NURORI. Ilustratii de Igor Vieru. reeditare
STAPANUL JOCULUI. Sidney Sheldon
ANNA KARENINA. Lev Tolstoi. Vol. 1
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Preţul maxim de achiziţie este de 714,29 lei fără TVA (750,00 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 limită de livrare: maxim 10 zile de la transmiterea comenzii către furnizor.
- termen de plată: 30 zile de la înregistrarea facturii la beneficiar
- modalită i de plată: ordin de plată
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, lumină, temperatură, presiune) ;

- factorilor chimici si fizico-chimici ( apă, vapori, oxigen, dioxid de sulf, dioxid de carbon) ;
- factorilor biologici (microorganisme, insecte, etc.); astfel încât acestea să facă fa ă, fără limitare, la
eventuale manipulări din timpul transportului si să ajungă în bună stare la autoritatea contractantă.
Pre ul include valoarea cheltuielilor de transport şi a ambalajului aferent, precum şi toate
cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către vânzător în condi iile de livrare prevăzute.
4. Recep ia produselor
Recep ia cantitativă şi calitativă a produselor contractate se va realiza potrivit normelor legale
incidente în prezen a reprezentantului furnizorului .
Loturile de produse care nu corespund calită ii şi standardelor în vigoare vor fi respinse de
beneficiar, cu suportarea de către furnizor a cheltuielilor legale. Ofertantul câştigător răspunde pentru
calitatea produselor livrate în termenul de garan ie şi valabilitate, autoritatea contractantă fiind în drept
să solicite înlocuirea gratuită a celor necorespunzătoare.
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/lucrări disponibil în SEAP, la sec iunea „Cumpărări 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 financiară va fi exprimată ferm în LEI. La sec iunea “Descriere” va fi prezentată
Lista cu volumele ofertate.
Orice operator economic are dreptul de a depune oferte pentru prezenta achizi ie, regulile după care
se desfăşoară 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 respectă condi iile din caietul de sarcini şi are pre ul cel mai
sc zut, Achizitorul asigurând o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, promovând
concuren a dintre operatorii economici, garantând nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi
tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.
Cererile de clarificări se pot trimite prin e-mail la adresa: achizitii@prim riaocnamures.ro
Răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări se vor posta pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la
Sec iunea « Achizi ii ».
6. Atribuirea contractului
Oferta câştig toare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care, în urma aplicării
criteriului stabilit prin documentele de atribuire, are pre ul cel mai sc zut.
Stabilirea ofertei câştigătoare 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 două 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,
persoană de contact d-nul Potinteu Vasile.

