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CAIET DE SARCINI 
          Pentru achiziţia  a 200 m cubi lemne foc esenţă tare, pentru iarna 2016-2017 

 

1. Introducere 

A.1.1. Denumirea autorităţii contractante: 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Valcau de Jos 

        

       Cod unic de înregistrare: 21702458 

       Adresa: Valcau de Jos Nr. 100 jud. Salaj 

       Nr. telefon: 0260670700 

       Sursele de finanţare a contractului de furnizare ce urmează să fie atribuit: 

Bugetul local 

        

A.2.1. Obiectul contractului: Furnizare de produse 

       Achiziţionarea a 200 m cubi  lemne foc esenţă tare(fag,carpen). 

       Cod CPV  09111400 - 4 

A.2.2. Procedura aplicată 

      Atribuire directă 

A.2.3. Temei legal al procedurii aplicate: 

       O.U nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţii publice , a 

contractelor de concesiuni de lucrări publice , aprobată prin Legea 337/2006 

        HG nr. 925/2006 pentru aprobarea  normelor de aplicare a prevederilor  

referitoare   la atribuirea contractelor de achiziţie publică din  O.U nr. 34/2006, 

privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiuni 

de lucrări publice. 

B.1. Descrierea produsului supus achiziţiei. 

B.1.1. Scoala Gimnaziala Nr.1 Valcau de Jos va achiziţiona produsul „ lemne 

foc esenţă tare” 

           200 m cubi lemne foc , cod CPV - 09111400-4, având următoarele 

caracteristici tehnice : 

B.1.2. Parametri şi condiţii minimale necesare. 

              - lungime:50 cm si 25cm  

            - diametru minim 10 cm., diametru maxim 40 cm. 



C.1 Condiţii de calificare 

C.1.1. Ofertanţii vor face dovada că sunt constituiţi  într-o  formă juridica care să 

ateste că au dreptul să comercializeze material lemnos pentru foc. 

C.1.2. Ofertanţii vor face dovada ca nu au datorii la bugetul de stat sau local 

C.2. Condiţii de livrare. 

C.2.1 Produsele se livrează însoţite de aviz de expediţii.          

C.2.2 Livrarea se va face la sediul beneficiarului.  

C.3.3 Termenul de livrare: 30 zile de la data semnării contractului.   

 

Prevederile tehnice din caietul de sarcini, referitoare la cerinţele MINIME 

sunt obligatorii, nerespectarea acestora duce la respingerea ofertei. 

D.1. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică. 

D.1.1. Oferta cu preţul cel mai scăzut. 

            Preţul unitar trebuie să conţină toate cheltuielile , inclusiv transportul la 

beneficiar si debitarea. 

D.1.2 Atribuirea contractului de achiziţie publică. 

          Autoritatea contractanta va analiza ofertele depuse, în condiţiile impuse 

prin caietul de sarcini şi condiţiile tehnice minime impuse, şi va declara oferta 

câştigătoare. 

E.1. Termeni comerciali în care se va încheia contractul: 

       Contract ferm de livrare, în termen de 30 zile de la data semnării 

contractului.  

             Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie 

în termenul legal stabilit de legislaţia din domeniu. 

 

F.1 Observaţii.     

              1. Termenul de livrare va fi de 30 zile calendaristice de la data semnării 

contractului.       

              2.  Valoarea ofertei va fi exprimată în lei fără TVA . Preţul ofertei va 

cuprinde valoarea de livrare la beneficiar, incluzând toate cheltuielile. 

              3. Preţul ofertei este ferm, nu poate fi ajustat sau modificat. 

   4. Caietul de sarcini se gaseste la sediul unitatii contractante sau pe site-

ul unitatii. 
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