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Nr. 29050/17.11.2022   

 

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI: 

ANUNȚ 

Denumire: CONTRACTARE SERVII DE FURNIZARE ȘI DISTRIBUIRE: 

 PACHETE CADOU PENTRU PREȘCOLARII ȘI ELEVII DIN UNITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A COMUNEI 

DOBROEȘTI CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN CADRUL EVENIMENTULUI 

INTITULAT „BUCURIA CRĂCIUNULUI” 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

SECȚIUNEA A – INFORMAȚII GENERALE 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: P R I M Ă R I A   C O M U N E I   D O B R O E Ș 

T I cu sediul în str. Cuza Vodă nr. 23, comuna Dobroești, județul Ilfov; 

 

2.  SURSA DE FINANȚARE: bugetul local; 

 

3.  VALOAREA ESTIMATĂ (INCLUSIV TVA) – 150.000 lei. 

 

4. OBIECTUL CONTRACTULUI: furnizare și distribuire pachete cadou pentru elevi și 

preșcolari; 

 

5. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE: - ACHIZIȚIE DIRECTĂ; 

 

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „prețul cel mai scăzut” – cu condiția respectării cerințelor 

din caietul de sarcini, 

 

7. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI: 30 DE ZILE; 

 

8. DURATA CONTRACTULUI: - de la semării contractului de furnizare, până la data 

predării – primirii produselor, dar nu mai târziu de 31.12.2022; 

 

9.  CONDIȚII DE PLATĂ – în termen maxim de până la 31.12.2022; 

 

 

10. TERMEN LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA/TRANSMITEREA OFERTELOR: 

25.11.2022; 

 

❖ Pentru întocmirea ofertei se vor avea în vedere următoarele: 

• Prețul ofertat trebuie să fie exprimat în lei, fără TVA și cu TVA; 

• Oferta va cuprinde costul produselor/bucată și total, se va  elabora şi prezenta astfel încât să 

furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ. 
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SECȚIUNEA B – SPECIFICAȚII TEHNICE – CAIETUL DE SARCINI 

 

Nr. înreg.28375/14.11.2022 

                                Aprob 

                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                       CONDU VALENTIN LAURENȚIU  

       

 

CAIET DE SARCINI 

 
Prezentul caiet de sarcini se realizează în aplicarea H.G. 395/2016 privind normele metodologice, 

conform art. 20, alin.10 care stipulează că: „Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, 

specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit 

fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă 

necesităţii autorităţii contractante.” 

❖ Conform prevederilor legale în vigoare caietul de sarcini include ansamblul cerințelor pe baza 

cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea 

serviciilor/lucrărilor. 

❖ Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), 

prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, 

un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau 

echivalent”. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: 

U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI cu sediul în comuna Dobroești, Strada Cuza Vodă  nr.23, 

Cod Poștal 077085, județul Ilfov, 031.405.50.15, fax: 031.426.07.74, adresă e-mail: 

registratura@primariadobroesti.ro, achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  cod fiscal: 

4283503, reprezentată legal  prin CONDU VALENTIN LAURENȚIU, în calitate de  

PRIMAR. 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

Ansamblul cerințelor ce trebuiesc îndeplinite în formularea ofertei financiare în 

vederea furnizării pachetului de produse cadou pentru organizarea evenimentului 

Bucuria Craciunului, conform listei de evenimente, aprobată de către Consiliul Local 

Dobroești pentru anul 2022. 

3. CADRUL LEGAL care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și 

Prestator (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):  

➢ Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

➢ H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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➢ Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a 

contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune 

de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea 

Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

➢ Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si 

sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare 

➢ Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 

➢ Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

➢ O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achizițiilor publice 

➢ HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate 

prin HG nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin 

HG nr. 395/2016 

Notă:  Această listă nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertanților le revine 

responsabilitatea de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru 

întocmirea ofertei, respectiv pentru execuția contractului. 

 

4. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

În fiecare an cu ocazia sărbătorilor de iarnă Primăria Comunei Dobroești dorește să aducă 

un strop de bucurie elevilor și preșcolarilor înscriși în unitățile de învățământ de stat de pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Dobroești, astfel, este organizat evenimentul „Bucuria 

Craciunului”. 

 În luna decembrie în cadrul unităților de învățământ se organizează mici serbări pe clase 

sau grupe de preșcolari, invitatul de onoare fiind în cele mai multe cazuri Moș Crăciun ce va 

oferi din partea UAT Comuna Dobroesti pachetul cadou fiecărui copil în parte 

Cu această ocazie copii primesc câte un cadou compus din: 

 – 1 pachet de dulciuri 

- Jucării educative, specifice pe categorii de vârstă, ce fie încurajează procesul de 

învățământ, fie jocul prin socializare sau îndemânarea prin artă. 

 

4.1. Cerințe specifice/Specificații tehnice 
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În procesul de alegere al jucăriilor, unul dintre cele mai importante criterii de selecție 

este reprezentat de vârstă. Mai precis, este deosebit de important ca jucăriile alese să 

corespundă cât mai bine vârstei celui mic, pentru că o jucărie neadaptată vârstei, poate fi mult 

prea complexă pentru el, astfel că își va pierde interesul în scurt timp.  

Copii cu vârste cuprinse între - 3 – 5 ani, se pot alege deja jucării ceva mai complexe, 

având în vedere că micuții se află la vârsta preșcolară. În această perioadă, este propice 

încurajarea procesului de învățământ prin joacă, în astfel de situații sunt indicate tablele 

educative, pe care copii pot scrie si apoi șterge, cu cifre și litere magnetice, numărătoare sau 

chiar și cu ceas clasic pentru a învăța despre felul în care se măsoară timpul. 

Copii cu vârste cuprinse între - 6 -10 ani, copiii vor avea nevoie de joacă la fel de mult, 

astfel că jocurile și jucăriile care le solicită abilitățile sunt cele care vor prezenta cel mai mult 

interes pentru ei. Copiii devin din ce în mai îndrăzneți și mai creativi, în această etapă sunt 

foarte importante jucăriile educative, care pot ajuta la dezvoltarea diferitor abilități (exemplu: 

seturi ce presupun pictură, obiecte ce pot fi colorate și apoi utilizate), dar și jocurile de 

construcție sau jocurile de tip Lego. 

 

 

Copii cu vârste cuprinse între - 10 și 14 ani sau de societate 

După vârsta de 10 ani, copiii devin și mai pasionați de electronice, astfel că aceștia au 

tendința de a înlocui jocurile fizice cu cele pe calculator, telefon sau tabletă. Astfel, jocurile de 

societate ce încurajează interacțiunea și spiritul competitiv sunt indicate, respectiv, joc remi, 

joc de sah etc. 

 

5. CERINȚE SPECIFICE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA PRODUSELOR 
5.1 Cerințe privind calitatea 

-        Materialul din care sunt realizate jucăriile (plastic sau lemn) trebuie șă fie de calitate 

superioară; 

-     Ambalajul individual sa nu fie deteriorat; acesta trebuie sa fie etanș, să asigure integritatea 

produsului pe durata transportului și a depozitării;  

-     Produsele trebuie sa corespundă vârstei copiilor, respectiv să prezinte un conținut adecvat; 

-     Produsele trebuie să îndeplinească condițiile de calitate cu respectarea normelor legale în 

vigoare și normelor sanitar -  veterinare, cu privire la calitate, compoziție, caracteristici, 

ambalare și etichetare; 

-    Cutiile/pachetele de dulciuri trebuie să conțină produse de la producători cunoscuți, apreciați 

pentru seriozitate, calitate și gust.  

-     Furnizorul contractat are obligația să livreze produse al căror termen de valabilitate nu este 

expirat, în caz contrar este direct responsabil de urmările ce pot apărea în cazul unor copii ce 

consumă astfel de produse.Autoritatea contractantă poate să respingă produsele care nu sunt 

conforme. 

 

5.2. Modalitatea de lucru 
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5.5.1 – Cantitatea necesară 

Conform informațiilor primite din partea celor  2 școli gimnaziale din localitate, numărul 

copiilor înscriși la această dată, este de 1181 copii. 

Drept urmare sunt necesare: 

1181 buc. – cutii cadou/pachete ce conțin dulciuri; 

1181 pachete cu jucării adaptate vârstei, conform cerințelor prezentului caiet de 

sarcini; 

GRADINIȚE (numerele: 1+2+3) 

Numar total copii Model jucarie 

 

292 

TABLIȚĂ  

Ce poate conține: suprafață pentru scriere cu cretă /carioca, ceas, 

număratoare, sistem de calcul din lemn. 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  (DE LA CLASA 0 PÂNĂ LA CLASA A IV-A)  

SCOALA 1+SCOALA 2  

NUMAR FETE MODEL JUCĂRIE 

274 Seturi cu obiecte ce pot fi pictate/decorante în 

funcție de creativitatea și preferințele copilului. 

NUMAR BAIETI MODEL JUCĂRIE 

293 jocuri de construit autovehicule din piese lego sau 

alte jocuri educative 

 

TOTAL 567 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL (CLASA A V-A PÂNĂ LA CLASA A VIII-A) 

SCOALA 1+SCOALA 2  

Numar total copii Model jucarie 

322 

 

JOC DE SOCIETATE 

 

Produsele vor fi distribuite, astfel: 

Produsele trebuiesc livrate/distribuite în cadrul unităților de învățământ în cel mai scurt 

timp posibil de la data semnării contractului de furnizare, deoarece primele serbări debutează 

după data de 10 decembrie 2022. 

Produsele vor fi livrate la adresa fiecărei unități (școală sau grădiniță) pe bază de proces 

verbal de predare primire semnat de furnizor și coordonatorul unității. 

5.3. Recepţia produselor 
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Pentru produsele ce vor fi livrate în termenul stabilit, fără defecte și după caz posibil 

instalate se va încheia în funcție de necesitate un proces verbal de recepție fie un proces verbal 

de predare-primire produse. 

 

6. OFERTA DE PREȚ 

Oferta se va transmite la sediul autorității contractante, cu denumirea achiziției și va 

conține propunerea financiară scrisă. De asemenea ofertantul va prezenta informații privind 

sediul și adresa firmei, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, cod fiscal, telefon, fax, 

e-mail, nume, prenume și funcția reprezentanților legali și nu în ultimul rând contul de 

Trezorerie pentru plata serviciilor.  

Aplicandu-se criteriul de evaluare “pretul cel mai scazut”, se precizează în mod expres 

faptul că cerințele impuse vor fi considerate  ca fiind minimale, în aces sens, ofertele vor fi 

luate în considerare în masura în care propunerea asigura un nivel calitativ superior cerințelor 

minimale obligatorii din caietul de sarcini. 

 

7. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZIȚIEI 

În urma finalizării procedurii de achiziție directă, cu respectarea prevederilor art.7, 

alineatul (5) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice se va încheia un 

contract cu valabilitate până la semnarea procesului verbal de predare-primire al produselor 

solicitate.  

 

8. MODALITATEA DE PLATĂ  

 Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen maxim de până la 

60 zile de la data înregistrarea acesteia, pe baza următoarelor documente: 

- Factura fiscală comunicată Achizitorului prin intermediul sistemului RO e-Factura și 

înregistrată la registratura Primăriei Comunei Dobroești; 

- Procesul verbal de predare-primire, semnat fără obiecții pentru produsele achiziționate. 
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