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         APROBAT 

       DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

         ALIN VIERU 

 

CAIET DE SARCINI 

pentru achizitia de furnizare si montare dispensere pentru  pungi de colectare 

 

I. INFORMAȚII GENERALE 

1. Denumirea instituției: Administrația Domeniului Public Sector 1 

Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1 

Date de contact: tel.: 021.319.32.53, fax: 021.319.32.54 

Titlul contractului: « Contract de furnizare si montare dispensere pentru pungi de colectare, 

pentru Administratia Domeniului Public Sector 1 » 

Clasificare CPV: 44617000-8 Cutii 

 

2. Autoritatea contractantă/beneficiarul contractului: 

Administrația Domeniului Public Sector 1 

 

II. SCOPUL CONTRACTULUI 

 Operatorul economic selectat va furniza si monta dispensere pentru pungi de 

colectare, la calitatea și cantitatea prevăzute în caietul de sarcini și va asigura mentenanța 

dispenserelor existente. 

 

III. DESCRIEREA SARCINILOR OPERATORULUI SELECTAT 

 Operatorul economic selectat va asigura furnizarea a 300 de dispensere, după 

specificațiile din prezentul Caiet de sarcini. 

 Ansamblul este compus din: 

o Cutie destinată stocării de pungi folosite pentru colectarea excrementelor canine; 

o Eticheta autoadezivă inscripționată standard; 

Cutie (dispenser): 

o Fabricată din tablă zincata, vopsita in camp electrostatic, dotată cu sistem de închidere 

antifurt; 

o Dimensiuni: 

▪ lungime min.400 -max 500 mm; 

▪ latime min.200-300 mm 

 

o Culoare- Verde 
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Pretul va include: 

• Furnizarea a 300 de dispensere  

• Montajul celor 300 de dispensere pe stalpii existenti si toate materialele necesare 

• Demontarea celor 300 de cutii ce necesita inlocuire 

• Transportul produselor si materialelor necesare montarii 

• Personalul instruit  

 

IV. LOCUL DE LIVRARE 

 Produsele vor fi furnizate si montate în cele 300 de locații de pe raza administrative-

teritoriala a Sectorului 1, locatii menționate de către Autoritatea Contractantă. 

 

V. TERMENE DE LIVRARE 

 Termenul de furnizare - 15 de zile de la data incheierii contractului. 

 

VI. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

 Operatorul economic selectat este responsabil pentru furnizarea la timp a tuturor 

produselor prevăzute și prezentate în caietul de sarcini și în contract. 

 

VII.  CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Transmiterea la adresa de e-mail achizitii@adp-sector1.ro  sau la sediul autorității 

contractante a următoarelor documente până la data menționată în invitația de participare. 

• Certificat Unic de Înregistrare - copie 

• Formulare anexate 

• Propunerea tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini 

• Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile alocate achiziției publice. 

• Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile. 

 

*Notă: Documentele vor fi îndosariate, numerotate și se va întocmi un OPIS. 

 

Nota: 

1. Acolo unde există specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, 

un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență 

de fabricație sau o certificare, se va citi sau echivalent. 

2. Toate specificațiile caietului de sarcini sunt minimale și obligatorii. Neconformitatea 

cu una sau mai multe din caracteristicile acestuia atrage după sine respingerea ofertei. 

3. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. 

 

Șef Serviciu Mecanizare, 

Silviu Novac 

mailto:achizitii@adp-sector1.ro

