CAIET DE SARCINI
pentru achiziţia articolului consumabil:
Rezerva folie pentru Capac WC igienic
1. Date generale
1.1. Denumirea serviciului: “ Rezerva folie pentru Capac WC igienic”.
1.2. Codul CPV şi denumirea completă a codului: CPV : 44411700-1 “Scaune, capace,
vase, cuve si rezervoare pentru closete”;
1.3. Autoritatea contractantă : Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice
“Transelectrica” – S.A., Bucureşti ;
1.4. Ordonator principal de credite
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.
1.5. Surse de finanţare : Surse de finanţare proprii;
1.6. Data începerii livrărilor: după intrarea în vigoare a contractului;
1.7. Durata serviciului de furnizare : 30 de zile calendaristice, de la intrarea în vigoare a
contractului de furnizare.
1.8. Procedura de achiziţie: Cerere de ofertă;
1.9. Tipul de contract: Furnizare;
2. Caracteristicile articolului consumabil “Rezerva folie pentru capac WC igienic”
Dispozitivele de toaletă igienice din dotarea sediilor companiei şi a sucursalelor din ţară, sunt de
tipul CleanTurn.
Caracteristicile solicitate de companie pentru consumabilul ce se doreşte a fi achiziţionat,
respectiv, rezerva folie pentru capac WC igienic sunt prezentate în tabelul de mai jos:
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Set rolă folie de plastic igienică

Caracteristici

- Lungimea foliei care asigura o rotaţie
completă: 94 cm;
- Densitate: 13μm;

- Rola igienică

- Diametru: 107 mm;
- Număr de rotaţii: 300;
- Semn pentru marcarea fiecărei rotaţii.

- 2 bucăţi cuttere

2 cuttere pentru tăierea foliei igienice folosite
în vederea împiedicării refolosirii ei.

- Laveta absorbantă

Laveta absorbantă 11,2 x 14,5 cm

3. Cantităţile solicitate a fi achiziţionate în anul 2014-2015
Cantităţile necesare, estimate de companie pentru consumul pe anul 2014-2015, sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Necesar buc. set rolă
folie igienică

Nr.
crt.

Denumire Sucursală

1

Executiv Companie
(cladirea Platinum +
UNO DEN)

120

2

S.T. Bacău

140

3

S.T. Cluj

100

4

S.T. Craiova

110

5

S.T. Piteşti

160

6

S.T. Sibiu

80

7

S.T. Timişoara

200

Total set-uri

910

Observaţii

4. Adresele de livrare a cantităţilor de la pct 3. Persoane şi telefoane de contact.
Cantităţile contractate prezentate în tabelul de la pct.3, se vor livra şi recepţiona după intrarea în
vigoare a contractului franco – depozit, la următoarele adrese:
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Nr.
crt.

Denumire Sucursală

1

Executiv Companie

2

S.T. Bacău

3

S.T. Cluj

4

S.T. Craiova

5

S.T. Piteşti

6

S.T. Sibiu

7

S.T. Timişoara

Adresa de livrare/persoana de contact
Bucureşti, str. Olteni, nr. 2 – 4, sector 3,
clădirea Platinum, parter. Barbu Aurel:
0751107720
Bacău, str. Oituz, nr.41. Andrei Moga:
0749 03 16 87
Cluj, Str. Memorandumului, nr. 27. Codruta
Hanting :
0744775512
Craiova, str. Brestei, nr. 5. Nicuşor Bulubaşa:
0745 34 72 36
Piteşti, str. Fraţii Goleşti, nr.25 B. Maria
Popescu:
0744 67 79 67
Sibiu, Bd. Corneliu Coposu, nr.3. Iulian
Agîrbicean:
0747 49 45 70
Timişoara, str. Piaţa Romanilor, nr. 11.
Lenuţa Mihailu:
0740 10 79 98

5. Cerinţe
5.1. Cerinţă obligatorie: pot depune ofertă numai operatorii economici care deţin autorizaţie
de funcţionare ca unitate protejată, emisă de Autoritatea Naţională pentru Persoane cu
Handicap, conform Legii nr. 448/2006;
5.2. Respectarea caracteristicilor articolului consumabil “Rezerva folie pentru capac WC
igienic”, prezentate la pct. 2 al prezentului Caiet de Sarcini este obligatorie; Se va
prezenta o mostră - set rolă igienică, în ofertă.
5.3. Livrarea se va face într-o singură tranşă pentru Executivul Companiei, UNO DEN şi
Sucursalele sale din ţară, în max. 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a
contractului cu document însoţitor de transport (Aviz de expediţie); Facturarea se va
face pentru întreaga cantitate cu factură fiscală, după livrarea completă a
consumabilului, la care se vor ataşa documentele de livrare semnate, cu nume şi
prenume în clar şi semnate de persoanele de contact din tabelul de la pct. 4.
5.4. Oferta de preţ va cuprinde, preţul total al cantităţii de set-uri, solicitată a fi livrată
companiei şi preţul unitar/set, în lei, fără TVA şi va incude toate cheltuielile adiacente
livrării consumabilului (transport, etc).
5.5. Eventualele accidente apărute din vina furnizorului în timpul efectuării serviciilor de
livrare se înregistrează la prestator;
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5.6. Informaţiile cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini au caracter de confidenţialitate şi nu
pot fi dezvăluite terţilor decât în condiţiile legii;
C.N.T.E.E. “Transelectrica”- S.A. va informa furnizorul desemnat căştigător al
procedurii de achiziţie asupra tuturor aspectelor care apar pe toată durata executării
contractului, prin derulatorul de contract, acesta având obligaţia să adopte măsuri
imediate, în sensul eliminării aspectelor negative semnalate în timpul livrării
consumabilului care face obiectul prezentului Caiet de Sarcini.
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