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CAIET DE SARCINI 

pentru achizitia de ,,Apă naturală plată pentru dozatoare” 

cod CPV 15981100-9 

                                                                                                                                                                        

             Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 

În mod obligatoriu, caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz, 

caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, 

simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea 

conformităţii cu standarde relevante,etc. De asemenea conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie 

respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică in raport cu necesităţile autorităţii 

contractante. 

Cerinţele impuse sunt minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la 

prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică 

presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. 

 

1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea de  „Apa naturala plata pentru dozatoare”, cod 

CPV 15981100-9, pentru Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, b-dul Traian 

nr. 8. 

  2. Cantitatea : - 2 dozatoare tip - water cooler în regim de custodie  

      - recipient (bidon) de 19 L -   6 buc pe luna; 

             - 2 set pahare unica folosinta 100buc/set.    

  3.Calitatea produselor şi condiţii tehnice minimale:  

 

- apa naturala plata trebuie sa se incadreze in categoria apelor naturale plate conform clasificarii 

OMS 341/2007; 

- apa naturala plata trebuie trebuie sa fie in conformitate cu valorile parametrilor fizico-chimici si 

microbiologici din Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   - apa minerală naturală, microbiologic pură, conţine, în mod natural, săruri minerale dizolvate, 

precum şi oligoelemente, conform standardelor în vigoare. 

 

Cerinţe: 

a. Dozatorul va fi dotat cu:  

- sistem de răcire/încălzire a apei;  

- protecţie împotriva electrocutării accidentale a utilizatorului;  

- protecţie la scurtcircuit;  

- părţile componente ale sistemului electric să nu intre în contact cu apa;  

- întreţinere şi igienizare trimestrială asigurată de furnizor, fără cheltuieli din partea achizitorului;  

- defecţiunile accidentale vor fi remediate în max. 48 h de la avizare, iar dozatoarele care nu vor 

putea fi reparate se vor înlocui în 24 h de la constatare, fără costuri suplimentare din partea achizitorului.  

 

b. Apa: 

- aspect: lichid limpede, incolor, fără sediment, fără particule în suspensie; 

- gust şi miros: inodor, gust plăcut, caracteristic, fără gust şi miros străin; 



- buletin de analiză microbiologică şi fizico-chimică a apei, eliberat de un laborator autorizat de 

Direcţia de Sănătate Publică, care să certifice potabilitatea apei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

458/2002, cu toate modificările ulterioare;  

- certificat de conformitate de eşantion/raport de încercări, valabil la data desfăşurării procedurii, 

eliberat de un laborator autorizat RENAR; 

- fiecare lot de apă livrat va fi însoţit de buletinul de analiză şi certificatul de conformitate mai sus 

menţionate.  

 

c. Recipient (bidon):  
- aviz sanitar eliberat de Direcţia de Sănătate Publică;  

- fiecare recipient livrat va fi marcat cu data îmbutelierii şi termenul de valabilitate.  

 

d. Secţie de îmbuteliere apă:  
- aviz sanitar eliberat de Direcţia de Sănătate Publică.  

 

4.Ambalarea si marcarea 

- Produsul se imbuteliaza in bidoane de policarbonat de 19 L si capsate cu capace din polietilena; 

- Bidoanele trebuie sa fie prevazute cu etichete pe care sa fie specificate: 

- denumirea produsului; 

 - cantitatea; 

- denumirea si adresa firmei producatoare; 

- sursa; 

- durabilitatea minimala; 

- conditii de depozitare; 

- pe capac trebuie sa fie inscriptionate numarul lotului si data durabilitatii minimale. 

- Unitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ambalarea marcarea,ermeticitatea si 

aspectul ambalajului : 

- Nu se accepta defecte cu privire la aspectul si integritatea bidonului, respectiv a etichetei; 

- Datele de identitate a lotului trebuie sa fie corecte si lizibile; 

- In cazul in care se constata pierderi de lichid la interval de o ora la verificarea 

ermeticitatii,inchiderea se considera necorespunzatoare ; 

- Lichidul trebuie sa fie limpede fara particule in suspensie si/sau sedimente la interval de o ora; 

- Garantia acordata : 12 luni. 

     Cantitatea poate fi modificată în funcţie de necesităţi şi fondurile disponibile, menţinându-se 

clauzele referitoare la preţ. 

 

5.Criterii de calificare 

Ofertantul are obligatia prezentarii urmatoarelor: 

Autorizatie de livrare, (numai pentru comercianti). În situatia în care autorizatia provine de la o alta 

persoana juridica decât producatorul, trebuie prezentat întreg lantul de autorizari astfel încât sa fie 

demonstrata legatura dintre producator si ofertant.  

Propunerea tehnica trebuie sa fie însotita de un certificat de calitate si conformitate al produsului 

ofertat. 

Total valoare include toate cheltuielile care vor fi angajate de catre prestator in vederea executarii 

contractului. 

 

6.Termenii comerciali în care se va încheia contractul: 

Termen de plata: Plata se va efectua in baza facturii fiscale. 

Modalitati de plata: Ordin de plata. 

Durata contractului de achizitie publica: 3 luni cu posibilitate de prelungire. 

Receptia: 

 - Livrarile se vor efectua in max. 24 de ore, in baza comenzilor ferme; 

 - Livrarea produselor va fi asigurata de catre furnizor, la sediul autoritatii contractante; 



 - Receptia cantitativa si calitativa se va efectua la sediul autoritatii contractante in baza de Aviz de 

expeditie, factura fiscala confirmata cu semnatura de primire, declaratie de conformitate pentru lotul livrat,  

buletin de analiza pentru lotul livrat; 

 - Furnizorul garanteaza acoperirea eventualelor lipsuri cantitative si/sau calitative aparute la receptie 

in maxim 2 zile; 

 - Transportul si igienizarea dozatoarelor de apa plata se realizeaza conform legislatiei in vigoare si 

este inclusa in pretul contractului; 

 - Dozatoarele si bidoanele aferente vor fi asigurate de catre furnizor in regim de custodie cu titlu 

gratuit; 

 - Eventualele reclamatii se vor rezolva pe cheltuiala furnizorului. 

 

Criteriul stabilit pentru atribuirea contractului de achizitie directă, este “pretul total cel mai 

scăzut/lună ‘’. 
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