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Autoritatea contractantă
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
Denumirea contractului :
Achiziţia de rechizite şcolare pentru anul şcolar 2017-2018(Anexa 2)
Tipul contractului :
Furnizare de produse
Obiectul contractului :
Furnizare a 3942 pachete de rechizite şcolare, din care pentru:
- Clasa pregatitoare = 516 pachete
- Clasa a I a = 529 pachete
- Clasele II-IV = 1399 pachete
- Clasele V-VII = 1110 pachete
- Clasa a VIII a = 388 pachete
Componenta pachetelor precum şi specificaţiile şi caracteristicile tehnice ale
produselor ce compun pachetele sunt conform caietului de sarcini( Anexa 1)
Sursa de Finanţare:
Bugetul de stat.
Valoarea estimată a contractului :
Valoarea estimată a contractului este de 78.711 lei fara TVA.
Tipul achiziţiei :
CUMPĂRARE DIRECTĂ din catalogul de produse, servicii si lucrari din
SEAP(conform NOTEI justificative privind alegerea procedurii aprobate).
Desfăşurarea achiziţiei: Vor fi invitaţi să depună oferte operatori
economici a căror obiect de activitate este furnizarea de produse de
papetărie, birotica, rechizite etc. Invitatia va fi facuta prin SEAP, in
sectiunea Administrare -Publicitate-Anunturi. Ofertantii vor depune
documentele solicitate mai jos, la sediul autoritatii contractante si in
acelasi timp isi vor inregistra oferta financiara si in catalogul de produse,
servicii si lucrari din SEAP.
Ofertanţii vor depune urmatoarele documente în plic închis:
- Scrisoare de înaintare
- Oferta financiară care va conţine valoarea totală a contractului şi
termenul de livrare, va fi insoţită de o anexa care va cuprinde

cantitatea, preţul unitar fără TVA, valoarea totală fără TVA, pe
fiecare tip de pachet de rechizite şcolare aferent fiecărui nivel de
învăţământ solicitat.
- Oferta tehnica care va conţine caracteristicile şi specificaţiile
tehnice ale produselor ofertate în conformitate cu caietul de
sarcini.
- Certificat de inregistrare (in copie) emis de ORC – cu codul CAEN
(domeniul de activitate)
După depunerea ofertelor la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj,
acestea vor fi evaluate atat din punct de vedere al documentelor
solicitate( nu va fi acceptata oferta din care lipseste unul din
documentele solicitate) cat si din punct de vedere financiar ( preturile
ofertei depuse trebuie sa fie aceleasi cu cele inregistrate in SEAP, inainte
de depunerea ofertei).
Criteriul de atribuire: Beneficiarul va accepta oferta cu pretul cel mai
scazut, cu conditia ca toate documentele solicitate sa existe.
Depunerea ofertei :
Ofertele vor fi depuse la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj,
din Zalău, str. Unirii nr.2, Judeţul Sălaj, până cel târziu în data de 7 august
2017, ora 15:00. Oferta se depune in plic inchis.
Preţul contractului :
Preţul contractului va fi exprimat în lei . Preţul contractului se va
calcula în funcţie de categoria/ tipul, cantitatea şi la preţul conform ofertei
acceptate de beneficiar în urma aplicării procedurii de cumpărare directă
electronică din catalogul de produse din SEAP.
Modul de livrare a produselor
Produsele care fac obiectul contractului vor fi livrate gratuit, la
unităţile de învăţământ beneficiare.
Termen de furnizare a produselor
Livrarea produselor se va face la data specificata in contract.
Principalul loc de livrare
Pachetele de rechizite şcolare se vor livra gratuit la unităţile de învăţământ
beneficiare, conform listei care va fi transmisa castigatorului la data
semnarii contractului.
Facturarea şi plata se vor face în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la
data recepţionării materialelor de către Autoritatea Contractanta, prin
Trezoreria Zalău.

Anexa 1

CAIET DE SARCINI
(specificaţii tehnice/caracteristici)
Produsele care vor fi achizitionate prin cumparare directa , sunt
conform specificatiilor/caracteristilor si la cantitatile prezentate mai jos.

Formularul de ofertă in care va fi inscrisa valoarea totala a
contractului , va fi insotit de o Anexa ce va cuprinde ,oferta de prêt fără
TVA, pe fiecare pachet de rechizite scolare ori numarul de pachete, separat
pe fiecare nivel de invatamant ( CLASA PREGATITOARE, CLASA I ,
CLASELE II-IV, CLASELE V-VII, CLASA VIII ) nu pe fiecare produs
ce intra in componenta pachetului .
CONTINUTUL PACHETELOR DE RECHIZITE
IN FUNCTIE DE
NIVELUL DE INVATAMANT ESTE URMATOAREA:
1. Pachet clasa pregatitoare :
Nr.
Pachete clasa pregatitoare
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Caiet desen A4 24 file
Caiet dictando 48 file
Caiet tip geometrie
Caiet matematica 48 file
Caiet tip I 24 file
Creion HB negru
Creioane colorate (set 6
buc)
Guma
Penar
Acuarele
Pensula

Cantitatea
(buc. sau
set)
2
1
2
1
1
3
1
1
1
1
2

12
13
14
15
16
17

Ghiozdan
Planseta
Plastilina
Lipici (tub)
Hartie glasata (min. 6
culori)
Punga plastic

1
1
1
1
1
1

Număr pachete de rechizite şcolare pentru clasa pregatitoare: - 516 pachete
2. Pachet de rechizite şcolare pentru clasa I :
Nr.
Pachete clasa I-a
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Caiet tip I 24 file
Caiet tip II 24 file
Caiet special abecedar
Caiet special matematica
Caiet matematica 48 file
Caiet desen A4 24 file
Creion
Stilou cu 24 rezerve
Creioane colorate (set 6
buc)
Guma
Rigla
Penar
Acuarele cu pensula
Ghiozdan
Ascuţitoare
Beţişoare
Coperta caiet A5
Punga plastic

Cantitatea
(buc. sau
set)
2
2
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

Număr pachete de rechizite şcolare pentru clasa I: 529 pachete

3. Pachet de rechizite şcolare pentru clasele a II-a + a III-a + IV-a:
Nr.

Cantitatea
Pachete clasele II-IV
(buc. sau
crt.
set)
1
Caiet dictando 48 file
11
2
Caiet matematică 48 file
9
3
Caiet desen A4 24 file
2
4
Vocabular
1
5
Creion
2
6
Pix
2
7
Guma
1
8
Penar
1
9
Creioane colorate (set 6 buc)
1
10
Acuarele cu pensula
1
11
Rigla
1
12
Ascuţitoare
1
13
Şablon Harta României
1
14
Coperta caiet A5
4
15
Punga plastic
1
Număr pachete de rechizite şcolare pentru clasele a II-a + a III-a + a IVa: 1399 pachete
4. Pachet de rechizite şcolare pentru clasele a V-a + a VI-a + a VII-a:
Nr.
Pachet clasele V – VII
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caiet dictando 48 file
Caiet dictando 80 file
Caiet matematică 80 file
Caiet studenţesc dictando 80
file
Caiet studenţesc matematica 80
file
Caiet biologie 24 file
Caiet geografie 24 file

Cantitatea
(buc. sau
set)
2
4
3
3
4
2
2

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Caiet muzică 24 file
Caiet desen A3 24 file
Creion
Guma
Pix
Trusa de geometrie
Ascuţitoare
Pungă plastic

1
1
2
1
3
1
1
1

Număr pachete de rechizite şcolare pentru clasele a V-a + a VI-a + a VII-a:
1110 pachete
5. Pachet de rechizite şcolare pentru clasa a VIII-a:
Nr.
Pachet clasa a VIII-a
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Caiet dictando 80 file
Caiet matematică 80 file
Caiet studenţesc dictando 80
file
Caiet studenţesc matematica 80
file
Caiet biologie 24 file
Caiet geografie 24 file
Caiet muzica 24 file
Caiet desen A3 24 file
Creion
Pix
Guma
Ascuţitoare
Punga plastic

Cantitatea
(buc. sau
set)
4
3
4
6
2
2
1
1
5
4
1
1
1

Număr pachete de rechizite şcolare pentru clasa a VIII-a: 388 pachete

CENTRALIZATOR PACHETE DE RECHIZITE

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipul de pachete in
functie de nivelul
de invatamant
Pachete
clasa
pregatitoare
Pachete clasa I
Pachete
clasa
II+III+IV
Pachete
clasa
V+VI+VII
Pachete clasa VIII
TOTAL

Cantitate ce va fi
achizitionata
( Pachet)
516
529
1399
1110
388
3942 pachete

Fiecare pachet de rechizite , va fi ambalat in pungi de
plastic, sigilat pentru evitarea pierderii produselor la
transport si manipulare. De asemenea fiecare pachet
astfel ambalat va fi etichetat vizibil , pe care se va
trece tipul pachetului ex:( Clasa P; Clasa I; Clasa IIIV; Clasa V-VII; Clasa VIII.)
Transportul şi descărcatul pachetelor de la
furnizor la beneficiar , respectiv la UNITATILE DE
INVATAMANT CU PERSONALITATE JURIDICA DIN
CENTRELE DE COMUNA DIN JUDETUL SALAJ (LISTA
VA FI PUSA LA DISPOZITIA FURNIZORULUI LA
DATA SEMNARII CONTRACTULUI) va fi asigurat de
furnizor, in termenul contractat.
Receptia cantitativa si calitativa se va face de
catre reprezentatii unitatilor de invatamant cu
personalitate juridica . Daca la verificarea prin
sondaj a continutului pachetelor din punct de vedere
cantitativ si calitativ , acestea nu corespund
cerintelor din caietul de sarcini , intreaga cantitate de
pachete de rechizite va fi respinsa, iar furnizorul va
fi obligat sa livreze alte produse.

SPECIFICATIILE TEHNICE AFERENTE PRODUSELOR CE INTRA IN
COMPONENTA PACHETELOR SI CARE SUNT OBLIGATORII , SUNT
URMATOARELE :

1. Creion HB negru
- dimensiune: 17,5 cm;
- culoare: natur;
2. Stilou cu 24 rezerve
- culoare cerneală: albastru;
- culoare stilou: fără restricţie.
3. Pix cu mină albastră
- dimensiune: minim 14 cm;
- culoare pix: fără restricţie;
4. Penar
- încheiat pe trei laturi şi închis cu fermoar la partea superioară ;
- dimensiune: minim 21 cm x 8 cm;
- material flexibil;
- culoare penar: fără restricţie;
5. Creioane colorate
- set de 6 buc;
- dimensiune: 17,5 cm;
6. Acuarele
- minim 6 culori;
- diametrul pastilei: minim 20 mm
- grosimea pastilei minim 2,5 mm
- in cutie de plastic cu capac.
7. Pensula
- 2 bucăţi;
- Culoare şi dimensiuni fără restricţie.
8. Ghiozdan
- material impermeabil;
- înălţime 37 cm ,adâncime 10 cm, lăţime 28 cm;
- două bretele de prindere, buretate, intarite si ajustabile;
- două compartimente separate la exterior cu fermoar;
- un buzunar exterior cu fermoar;
- spate buretat şi întărit.
9. Rigla
- material plastic;
- culoare: fără restricţie;
- dimensiuni 20 cm lungime;
- grosime minim 2 mm;
- lăţime minim 25 mm.
10. Punga plastic cu clapeta si burduf
- material plastic;
- culoare: transparentă;
- dimensiune: 375 x 460 mm;

- clapetă: 50 mm;
- burduf: 70 mm;
- grosime materialului din care este confecţionata: 0,06 mm;
11. Guma
- culoare gumă: fără restricţie
- greutate: minim 20 grame
12. Caiet tip I 24 file - caiet liniat, destinat uzului şcolar pentru începători;
- format 148 x 205 mm- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2
mm;
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
-

liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
la marginea laterală stângă a paginii se execută o linia verticală la 20 mm (distanţa
până la linia verticală de margine ± 2 mm).

13. Caiet tip II 24 file - caiet liniat, destinat uzului şcolar pentru începători;
- format 148 x 205 mm -la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
- la marginea laterală stângă a paginii se execută o linia verticală la 20 mm (distanţa
până la linia verticală de margine ± 2 mm);
14. Caiet dictando 48 file - caiet liniat, destinat uzului şcolar;
- format 148 x 205 mm- la dimensiunile formatului se admit abateri limita de ±2 mm;
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile orizontale din 7 în 7 mm;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
- caietele vor fi banderolate la un număr stabilit prin contract;
15. Caiet matematică 48 file- caiet liniat, destinat uzului şcolar;
- format 148 x 205mm- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;

liniile orizontale şi verticale din 5 în 5 mm;
liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
16. Caiet dictando 80 file - caiet liniat, destinat uzului şcolar;
- format 148 x 205mm- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm;
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile orizontale din 7 în 7 mm;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
17. Caiet matematică 80 file - caiet liniat, destinat uzului şcolar
- format 148 x 205 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm;
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile orizontale şi verticale din 5 în 5 mm;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 0,5 mm);
18. Caiet dictando studenţesc 80 file - caiet liniat, destinat uzului şcolar;
- format 210 x 295 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm;
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile orizontale din 7 în 7 mm;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
-

19. Caiet matematică studenţesc 80 file - caiet liniat, destinat uzului şcolar;
- format 210 x 295 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm;
- caiet capsat;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile orizontale şi verticale din 5 în 5 mm;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
20.Vocabular 24 file- caiet liniat, destinat uzului şcolar;
- format 120 x 165 mm - la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2
mm
- caiet capsat;

-

laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
interior - hârtie offset de 60 g/mp;
coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
liniile orizontale din 7 în 7 mm;
distanţa de la marginea de sus a vocabularului şi prima linie orizontală trebuie să fie
de 12 mm;
centrat pe lăţimea paginii se execută o linie verticală (se admite o deviere de la
marginea liberă până la linia verticală de ± 3 mm)

21. Caiet de geografie 24 file-caiet special format din file liniate cu file
neliniate, destinat uzului şcolar;
- format 170 x 240 mm- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2
mm;
- caiet capsat;
- prima filă este liniată;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- hârtie offset de 60 g/mp pentru file liniate şi hârtie offset de 100 g/mp pentru file
neliniate;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile orizontale din 7 în 7 mm;
- distanţa de la marginea de sus a caietului special şi prima linie orizontală trebuie să
fie de 14 mm;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
22. Caiet de biologie 24 file -caiet special format din file liniate cu file neliniate,
destinat uzului şcolar;
- format 170 x 240 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm;
- caiet capsat;
- prima filă este liniată;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- hârtie offset de 60 g/mp pentru file liniate şi hârtie offset de 100 g/mp pentru file
neliniate;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- liniile orizontale din 7 în 7 mm;
- distanţa de la marginea de sus a caietului special şi prima linie orizontală trebuie să
fie de 14 mm;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
23.Caiet de muzica 24 file - caiet special format din file liniate destinat uzului
şcolar;
- format 170 x 240 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm;
- caiet capsat;
- liniatura orizontală este formată din 6 grupuri de linii a câte 5 linii fiecare, lăţimea
grupului de linii fiind de 9 mm, distanţa dintre linii fiind egală;
- liniatura orizontală trebuie să fie completă pe toată lungimea caietului;

distanţa dintre grupurile de linii şi dintre ultimul grup de linii şi marginea de jos a
caietului trebuie să fie de 14 mm, iar distanţa dintre marginea superioară şi primul
grup de linii trebuie să fie de 32 mm;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
- pe coperta 2 se va imprima steagul şi imnul României;
- liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie să coincidă (se admite o
deviere de maxim ± 1 mm);
24. Caiet de desen 24 file- caiet destinat uzului şcolar;
- format 170X240 mm;
- caiet capsat ;
- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ± 2 mm;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o
abatere liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 100 g /mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
-

25. Caiet de desen A4/ 24 file- caiet destinat uzului scolar;
- format 210-297 mm - la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ±
2 mm;
- caiet lipit;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o
abatere liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 100 g/mp;
- coperta 1 şi 4 policromie – carton duplex de 140g/mp;
26. Caiet de desen A3/24 file – caiet destinat uzului scolar
- format 297x420 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri in
limitade 2mm.
- caiet lipit;
- laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o
abatere liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior – hartie offset de 120 g/mp;
- coperta 1 si 4 policromie – carton duplex de 230g/mp;
27. Caiet special abecedar pentru clasa I- caiet destinat uzului scolar
- format 165 x 235 mm-la dimensiunile formatului se admit abateri limită de ±
2 mm;
- capsat tip caiet cu 96 pagini;
- laturile alăturate ale cărţii trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp, grad de alb 80%, la 4+4 culori;
- coperta la 1+4 policromie pe carton cretat de 220g/mp;
28. Caiet special matematică pentru clasa I
- format 165 x 235 mm- la dimensiunile formatului se admit abateri limită de
± 2 mm;
- capsat tip caiet cu 112 pagini;

laturile alăturate ale cărţii trebuie să fie perpendiculare şi se admite o abatere
liniară de la unghiul drept de ± 1°;
- interior - hârtie offset de 60 g/mp, grad de alb 80%, la 4+4 culori;
- coperta la 1+4 policromie pe carton cretat de 220g/mp;
29. Ascuţitoare
- simpla din metal
30. Trusa de geometrie - un compas, o rigla, 2 echere din care unul cu unghi de 90 de grade şi de 30
de grade şi unul cu unghi de 90 de grade şi 45 de grade, raportor;
- trusa sa fie in cutie.
31 Şablon Harta României
- Din material plastic finisat cu grosimea de 2 mm, având perforaţii pentru
desenarea circulara a locaţiei reşedinţelor de judeţ si a municipiului
Bucureşti.
- Dimensiunea sa se încadreze intre formatele A4 si A5
32. Coperta caiet A5
-coperta din folie mase plastice pentru caiet format A5 de min. 60 de
microni;
-transparenta; dimensiuni: 314 x 213 mm
-

33. Beţişoare plastic
- Set de 100 bucăţi;
- Secţiune pătrata (sau circulara) cu diagonala mai mare de 1,5 mm
- Lungimea 90-100 mm
- Confecţionate din material plastic viu colorat
34. Planşetă (tablita)
- format A4
- alba
- greutate 135g
- speciala pentru scris cu creion HB, creion tip acuarela sau creion cerat,
carioca, evidentiator, waiteboard pen, cu exceptia markerelor permanente;
- destinata exercitiilor de scriere, desen sau pentru realizarea modelajelor din
plastelina;
- sa se poata curata cu guma scolara sau carpa umeda;
- colturile plansetei sa fie rotunjite, pentru siguranta copiilor;
- realizata din material nontoxic.
35. Plastilina- plastilină non-toxică pentru uz şcolar
- 6 culori
- Greutate 50g/culoare
36. Lipici (tub)
- lipici fără solvent ce lipeşte simplu, rapid şi curat hârtie şi carton
- non-toxic
- greutate 8g
37. Hârtie glasată (min. 6 culori)
- Format A5
- minim 6 culori
38. Caiet tip geometrie 24 file – caiet special format din file lineate cu file
neliniate, destinat uzului scolar .
-format 148 x 205 mm - la dimensiunile formatului se admit abateri limită
de ± 2 mm;

-caiet capsat;
-laturile alăturate ale caietului trebuie să fie perpendiculare şi se admite o
abatere liniară de la unghiul drept de ± 1°;
-interior - hârtie offset de 60 g/mp;
-coperta 1 şi 4 policromie – hârtie offset de min. 140g/mp;
-Liniile orizontale si verticale din 8 in 8 mm;
-Liniile de pe ambele pagini ale filei caietului trebuie sa coincide (se
admite o deviere de maxim 1mm).
39.Acuarele cu pensula
- Minim 6 culori
- Diametru pastilei min. 20 mm
- Grosimea pastilei minim 2,5mm

Toate produsele ofertate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite prin
caietul de sarcini.
Intocmit,
Responsabil Achizitii
Marilena Floaşiu

Anexa 2-model
Contract de furnizare
Nr.__________ din ___________
1. Părţi contractante
Între
Inspectoratul Scolar Judetean Sălaj, cu sediul în localitatea Zalău, str. Unirii nr. 2, telefon
661392, cod fiscal 5546225, cont RO92TREZ56123650120XXXXX deschis la Trezoreria Zalău,
reprezentat prin prof. Pop Maria , Inspector Şcolar General şi ec. Cheţe Corina, contabil şef, în
calitate de achizitor,
şi
_____________________________________________,cu sediul
__________________________________________________________, cod fiscal , __________,
cont _________________________________, deschis la_____________________ si cont
_____________________________________________deschis la Trezoreria __________,
reprezentat prin director general________________________________r, în calitate de furnizor a
intervenit prezentul contract.
2. Obiectul şi preţul contractului
2.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele – PACHETE DE RECHIZITE ŞCOLARE pentru anul
şcolar 2017-2018 - conform anexei la contract.
2.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, va fi de :
____________ lei din care TVA________
3. Durata contractului
3.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termen de 30 zile de la incheierea contractului.
4. Aplicabilitate
1.1. Contractul de furnizare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
5.Responsabilităţile furnizorului
5.1. Furnizorul are responsabilitatea de la livra produsele in conformitate cu specificatiile si
cantitatile conform anexei la contract, in termenul convenit prin contract.
6.Responsabilităţile achizitorului
6.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care
acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
7.Recepţie şi verificări

7.1 Procesul verbal de predare –primire a produselor , constituie receptia produselor care au facut
obiectul contractului.
8.Începere, finalizare, întârzieri, sistare
8.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
semnarea contractului.
9. Modalităţi dse plată
9.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către furnizor în termenul convenit de la emiterea
facturii de către prestator. Termenul de plată va fi de maxim 30 zile lucrătoare de la data emiterii
facturii.
10. Actualizarea contractului
10.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în oferta
financiară, anexă la contract.
12.2. Preţul contractului este ferm, conform prevederilor, Legii 98-2016, privind achiziţiile publice.
11.Amendamente
11.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adiţional numai în cazul unor circumstanţe care lezează interesele
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
12.Penalităţi, daune-interese
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%.
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
prevăzute la clauza 9.1., acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,01% pe zi de întârziere din plata neefectuată.
13.Rezilierea contractului
13.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii
lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.
13.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public.
13.3. În cazul prevăzut la clauza 13.2., prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
14.Forţă majoră
14.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
14.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
14.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, da fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
14.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilate părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.

15.Soluţionarea litigiilor
15.1. Achizitorul şi furnizorul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
15.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitoriul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanţele judecătoreşti di România.
16.Limba care guvernează contractul
16.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
17.Comunicări
17.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea contractului, trebuie să fie transmisă în
scris.
18Legea aplicabilă contractului
18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Achizitor,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
Inspector Şcolar General
prof. Pop Maria
Contabil şef
Ec. Cheţe Corina

Furnizor,
S.C.
Director general

