
                                                                                                                                               

                                                                                

CAIET DE SARCINI 
Privind achiziționarea de Dotări pentru 90 de gospodării din comuna Racoș, județ Brașov 

– reprezentând 90 de sobe cu plită sau 90 de aragaze și 90 de frigidere 
ETAPA 1 

 
1. INFORMAȚII GENERALE 

Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov implementează proiectul “RACOS - 
Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere” finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 
2014-2021, prin  Fondul Român de Dezvoltare Socială. 
 
În conformitate cu cererea de finanțare, bugetul proiectului și planul de achiziții, este prevăzută achiziția 
de Dotări pentru 90 de gospodării – reprezentând 90 de sobe cu plită sau 90 de aragaze și 90 de 
frigidere. 
Achiziționarea acestor bunuri se realizează în concordanță cu nevoile identificate la nivelul grupului țintă 
selectat, motiv pentru care la data demarării achiziției nu se cunoaște numărul exact din fiecare categorie 
și se propune o achiziționare ETAPIZATĂ - mai multe achiziții/ mai multe solicitări de ofertă în funcție de 
nevoile grupului țintă identificat la momentul respectiv. 
Achiziția se realizează pentru comunitatea defavorizată din comuna Racoș, satele Racoșul de Jos și 
Mateiaș. 
 
Denumirea achiziției: Dotări pentru 90 de gospodării din comuna Racoș 
Beneficiar Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, adresa: Mun. Brașov, str. Institutului nr. 
35, cam. 25-26, jud. Brașov, România. 
Sursa finanțare: Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin  Fondul Român de Dezvoltare Socială. 
 
Valoarea totală estimată pentru întreaga achiziție este conform buget aprobat al proiectului de 

196.638,66 lei la care se adaugă TVA de 37.361,22 lei.  

Total cu TVA: 234.000 lei. 

 
Valoarea estimată (fără TVA ) – etapa 1 : este de 17.983,18 lei 
Valoarea estimată fără TVA defalcată este – 2.184,87 x 4 sobe + 1.344,538 x 5 Combine frigorifice 

+ 840,336 lei x 3 buc. aragaz. 

 
2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI – etapa 1 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția următoarelor produse: 

- 4 bucăți Sobă de teracotă cu plită pentru gătit și cuptor 
- 5 bucăți  Combină frigorifică 
- 3 bucăți Aragaz cu cuptor 

 
3. Descrierea generală a produselor: 

3.1. Context general 
Scopul achiziționării acestor produse pentru comunitatea defavorizată din Racoș este de a îmbunătății 
condițiile de locuire pentru minim 90 de gospodării. 
Identificarea nevoilor pentru grupul țintă se face în urma anchetelor sociale și a criteriilor de selecție, 
activitate în derulare. De aceea nu se cunoaște în acest moment numărul exact pentru fiecare tip 
de produs achiziționat și se vor face mai multe achiziții. 
 
3.2. Caracteristicile minime ale produselor achiziționate  
Sobă cu plită  

- sobă de teracotă cu plită pentru gătit și cuptor 

Tip combustibil Lemn/ brichete/ cărbuni 

Tip ardere Standard 

Utilizare Rezidențial 

Tip montare Podea 

Tiraj Natural 



                                                                                                                                               

                                                                                

Putere nominală termică Minim 8 kw    

Volum camera de ardere Minim - 0.026 m³ 

Tip plită  Fontă 

Nr ochiuri plită 3  

Cuptor  Da 

Poziționarea hornului se va menționa când se dă comanda fermă 
Soba va veni însoțită de toate racordurile pentru a putea fi montată 
 

- Aragaz cu cuptor 

Alimentare – plită + cuptor Gaz – adaptat pentru butelie  - duză preinstalată 

Număr arzătoare plită  4 - (1 mare, 1 mic, 2 normale) 

Putere arzător mare Minim 2,85 

Putere arzător mic Minim 0,9 

Putere arzător normal Minim 1,75 

Putere termică Minim – 5.5 kW 

Materiale grătar Oțel emailat 

Utilizare Rezidențial 

Cuptor Minim 46 l 

Lățime Minim 50 cm 

Adâncime 60 cm 

Înălțime 85 cm 

 
- Combină frigorifică 

Tip incastrare Standard 

Deschidere ușă Uși reversibile 

Volum net total Minim 260 l 

Volum net frigider Minim 180 l 

Volum net congelator Minim  70 l 

Număr rafturi frigider 4 

Înălțime Minim 170 cm- maxim 190 cm 

 
4. Livrarea, recepția produselor și punerea în funcțiune 

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului  
Livrarea produselor se face de către furnizor în comuna Racoș județ Brașov, la adresele fiecărui 
beneficiar real, adrese puse la dispoziție de achizitor, după semnarea contractului. 
Predarea la beneficiari se face în prezența unui angajat din partea ADDJB în baza unui proces verbal de 
predare – primire și recepție. 
 
Procesul verbal de predare primire și recepție se încheie între furnizor – achizitor și beneficiar 
real. 
 
Furnizorul se asigură de punerea la dispoziția beneficiarului real a tuturor informațiilor despre produs 
astfel încât acesta să fie pus în funcțiune cu ușurință și în condiții optime.  
 

5. Garanția produselor 
Garanția produselor este acordată beneficiarului real care este menționat în procesul verbal de recepție. 

 
6. Domeniul de aplicare al caietului de sarcini 

- Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de furnizare. 
- Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru furnizor. 
- Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile furnizorului de a respecta legislația 

aplicabilă, aflată în vigoare la data furnizării de produse. 
 
7. Propunere tehnică și financiară va conține următoarele: 

- Caracteristicile/ descrierile produselor ofertate  
- Ofertantul va preciza în propunerea tehnică perioada de garanție acordată  



                                                                                                                                               

                                                                                

- Prezentarea unui Grafic de furnizare; 
- Asumarea privind livrarea și recepția produselor conform punct 4  din prezentul caiet de 

sarcini 
- Prețul ofertei va fi exprimat în lei și va avea inclus în el transportul la beneficiar– transportul 

nu va fi ofertat separat! 
- Oferta financiară va cuprinde costurile unitare ale produselor 
- Un ofertant va prezenta obligatoriu oferta pentru toate echipamentele solicitate. 

 
8. Modalități de plată 

Beneficiarul va efectua plata către prestator după livrarea produsului pe baza facturilor emise de către 
acesta, facturi la care prestatorul va avea obligația de a atașa documente de calitate/ conformitate 
aferente produselor. 

 
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile  

 

10. Criterii de atribuire:  
 

cel mai bun raport calitate-preț conform art. 187 din Legea 98/2016  

Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care 
se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. 
 
Calculul se face la nivel de ofertă pentru fiecare tip de produs ofertat astfel: 
70% - prețul cel mai scăzut 
30% - garanția comercială 
 

FACTORI DE EVALUARE PONDERE PUNCTAJ 

MAXIM 

Componenta financiară   

- Prețul ofertei 70% 70 

Componenta tehnică   

- Pentru garanția legală de 24 de luni 0% 0 

- Pentru garanție de 12 de luni peste garanția legală 10% 10 

- Pentru garanția de 24 de luni peste garanția legală 20% 20 

- Pentru garanția de 36 de luni peste garanția legală 30% 30 

TOTAL, maxim 100% 100 

 
Modalitatea de calcul a punctajului:  
 

1. Componenta financiară:  
Descriere: Factorul de evaluare este „prețul ofertei”, în lei fără TVA ofertat pentru cantitatea solicitată în 
această etapă, pentru fiecare tip de produs în parte.  
 
Punctajul se acordă astfel:  
a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri (în lei fără TVA) se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 
70 puncte;  
b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional astfel:  
P(n) = (Pmin. / Pn) x 70,  
 
unde:  
Pmin. = Preț minim ofertat;  
Pn = Prețul ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul  
 

 



                                                                                                                                               

                                                                                

 

2. Componenta tehnică:  
Descriere: Factorul de evaluare este „Garanție” pentru produsele ofertate, care nu poate fi mai mic 24 de 

luni de la data intrării în vigoare a contractului.  

Punctajul se acordă astfel:  

a) Pentru cel mai mare termen de garanție ofertat (36 de luni peste garanția legală), se acordă 

punctajul maxim alocat, respectiv 30 puncte;  

b) Pentru un termen mai mic decât cel prevăzut la lit. a), punctajul TG(n) se calculează proporțional astfel: 

TG(n) = (TGn / TGmax) x 30,  

unde:  
TGmax = Termen maxim ofertat  
TGn = Termenul de garanție ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul. 

 
Pentru punctajul final se vor aduna punctajele obținute pentru fiecare tip de produs.  
 

Întocmit 

Luciana Gliga 

Responsabil achiziții publice în cadrul proiectului 
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