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CAIET DE SARCINI 

ACHIZITIE DE FISETE DE ARHIVARE 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 
ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant oferta tehnico-
financiară. 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă 
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, 
dar numai în măsura în care PROPUNEREA TEHNICĂ CONŢINE DESCRIEREA ŞI 
DENUMIREA CLARĂ A PRODUSELOR şi presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini, în caz contrar, oferta va fi declarată 
NECONFORMĂ. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în 
Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului. 

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 
o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate 
doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau 
eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi 
considerate ca avand mentiunea „sau echivalent”. 
 

Fisetele de arhivare sunt necesare pentru pastrarea documentelor intr-un mod organizat pe 
perioada de implementare si pentru realizarea activitatilor de arhivare dupa finalizarea prezentei 
finantari. din cadrul proiectul „ START UP BANAT”, cod POCU/82/3/7/103886. 
 

• Fisetele de arhivar sunt necesare  pentru  pentru desfasurarea  Activitatii A1 
Managementul proiectului, accesul la folosirea acesteia fiind deschis tutor celor din 
Echipa de Implementare si Echipa de Management  implicati in proiect. 
 

 
Fiset de arhivare - 2 bucati 

Cerinte tehnice minimale: 

• fiset metalic fabricat din tabla cu o grosime de 0,7 mm  
• utilizare comerciala si industriala  
• constructie din otel cu pereti simpli  
• livrare in stare complet asamblata  
• prevazut cu 3 polite reglabile pe inaltime  
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• sistem de inchidere sus-jos  
• seif metalic prevazut cu cheie  
• incuietoare cu 2 chei  
• greutate maxima suportata de polita: 40 kg  
• dulap vopsit in camp electrostatic de culoare gri 
• dimensiune: 900x400x1800 cm 

 
 
https://dulap-arhivare.compari.ro/plus-mobilier/fiset-metalic-cu-3-rafturi-si-caseta-
900x400x1800-cm-40-kg-polita-plus-98115026-p362313635/ 
 
 
Termen de livrare: 
 
Furnizorul se obligă să livreze şi să descarce produsele la AIMMAIPE din Timişoara, 
Bd.Eroilor de la Tisa nr.22,  în termen de 15 zile de la data prevăzută în contractual de furnizare. 
 
Recepţionarea produselor: 
Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenţei 
dintre specificaţiile din factura fiscală si specificaţiile din caietul de sarcini, de către 
reprezentantul achizitorului în prezenţa reprezentantului furnizorului. Produsele care nu 
corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse 
corespunzatoare pe cheltuiala furnizorului.     
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