Scoala Gimnaziala Nr. 81
Str. Nerva Traian Nr. 33
Sector 3, Bucuregti

Tel

02113263220

Referat de necesitate

).?"st

ft' t

Persoano de contact din compartimentul de specialitate beneticiar al
achiziliei din codrul outoritdliicontractonte pentru ocesl Referat de
necesitate

Nume si Prenume: Andreescu Camelia
Functia: Resnonsabil cu achizitiile
Telefon:02 i /3 263220

incluse in Referatul de necesitate sunt destinate:
Planificlrii portofoliului de procese de achizilii publice pentru anul 2019 gi elaborlrii Strategiei Anuale de Achizi{ie
Publicl
iei de atribuire
elaborlrii Strategiei de contractare gi a
PlanificErii unui proces de
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Referatul de necesitate
Are ataqat:

x
Caietul de sarcini

Documente ata$ate

fi inclus ca atare in Documentatia de atribuire
necesiti comp letdri, revizuiri, actualiziri q.a.
Documentul descriptiv, care in opinia poate fi inclus ca atare in Documentatia de atribuire
necesiti completeri, revizuiri, actualizeri $.a.
compartimentului ce emite Referatul de necesitate
sau produsele, care fac obiectul achiziliei' Ei
privind
serviciile
lucrdrile,
solicitate
D"f"n..u *ru.teristicilor
care trebuie incluse in Caietul de sarcini/Documentatia descriptivi pentru realizarea achiziliei
Descrierea serviciilor care urmeazi sI fie
A.
Introduce{i achizilia care face obiectul
,,Jurnizare materiaI didactic "
acestui Referat de necesitate
Caietul de sarcini, care in opinia compartimentului ce
emite Referatul de necesitate

t^

Preciza{i destina{ia achizi(iei prin care

urmeazi

a

fi satisfrcutl necesitatea

x

poate

Nu este cazul

x
Nu este cazul
Nu este cazul

Selectoli, dupd caz, fie:
- realizarea unui interes public
sou
- asigurareo funcliondrii autoritdlii contraclanle' in vederea indeplinirii
misiunii./obiectivelor pentru care aceosto a .fost tnfiinlatd

Realizarea unui interes public
Asigurarea func{ionlrii autoritS(ii contractante, in vederea
indeplinirii misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost

infiintati

x

B.
a.
b.

Fundamentarea necesitllii
De ce urmeazd sd se achizilioneze serviciul descris ca necesilate?
Achizitia este necesara pentru a dota Scoala Gimnaziala Nr. 81 cu material didactic specific desfasurarii
activitatiiler de predare-invatare-evaluare.

Toate celelalte posibilitd\i de a satisface nevoia aufost evaluate Si analizate?
DA
c.
Cefactor interesat (persoand) susline cd este nevoie de acest serviciu?
Scoala Gimnaziala Nr. 81, reprezentata de catre Badea Gheorghita, cu functia de Director, elevii, personalul

didactic si auxiliar.
d.
Care este motivaliafaplului pentru care se considerd cd aceastd nevoie este o necesitate?
Pentru a sprijini activitatile de invatare-predare-evaluare.

C. Contribulia satisfacerii necesitllii la indeplinirea obiectivelor autoritlfii

contractante sau la

acesteia

Necesitatea identifi

catl

Dotarea cu material didactice a Scolii Gimnaziale Nr. 81
Pentru a sprijini activitatile de invatare-predare-evaluare.

Obiectivul/obiectivele autoritl{ii contractante Ia
care contribuie satisfacerea necesitl{ii qi cum se
realizeazd

Obiectivul/obiectivele proiectului la indeplinirea

clruia/cirora contribuie satisfacerea necesitl{ii
legltura cu activitatea autoritlfii contractante

qi

Respectarea prevederilor:
DLegea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare

} Hotir6rea Guvernului w. 39512016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publici/acordului-cadru din Legea nr.
privind achiziliile publice
F Legea nr. 101/2016, privind remediile qi c6ile de atac in materie
de atribuire a contractelor de achizilie public6, a contractelor
sectoriale gi a contractelor de concesiune de lucrdri gi concesiune de
servicii, precum qi pentru organizarea gi funclionarea Consiliului
Nalional de Solufionare a Contestafiilor
F Irgea educatiei nationale nr. 112011 cu modificaruile si
completarile ulterioare
Pentru a sprijini activitatile de invatare-predare-evaluare.
98 12016

ObiectivuVobiectivele din strategia

locall/regionali/na{ionali la a clrei realizare
contribuie satisfacerea necesititii
Beneficii care urmeazl a fi ob{inute dupl
satisfacerea necesitilii sau problemele care vor fi
rezolvate dupl satisfacerea necesitl(ii ca urmare a

Dotarea cu materiale didactice.
Asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a procesului de
invatare-predare-evaluare.

atingerii obiectivelor propuse
D.
Justificarea alegerii modalitS(ii de satisfacerea necesitl{ii
Dotarea cu materiale didactice a Scolii Gimnaziale Nr. 81 .
E. Necesitatea in contextul Iegislafiei in achizi{ii publice
l.Pentru necesitatea identificatl sub forma serviciilor, unde op(iunea pentru satisfacerea acestora este
de servicii:
Descrierea obiectului contractului qi precizarea
Furnizarea de materiale didactice pentru Scoala Gimnaziala Nr.
rezultatelor serviciilor la sfdrsitul contractului
8l
Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului
39162100-6 Material pedagocig (Rev. 2); 22114000-2
Dictionare, harti, carti de muzica si alte carti (Rev.
2);39162110-9 Rechizite scolare (Rev. 2)

Cantitatea gi unitatea de mIsurE corespunzitoare
Conform caietului de sarcini
F. Valoarea estimati a serviciilor care urmeazi sI fie achizilionate
Conform notei de estimare
2. Pentru servicii - valoarea estimatl a contractului care urmeazi si fie atribuit:

ValoareaestimatIaserviciilorcareurmeazIs5fieT
achizitionate de pe pia(I gi care reprezinti, ca
obiectul contractului achizi{ie de servicii

atare.

I Capitol bugetar: 20.05.30
I Valoarea totala estimatd este de: 21.008140 Lei {br6 T.V.A., la care
se adaugd T.V.A. in valoare de 3.991160 lei, rezultdnd o valoare
totald de 25.000,00 Lei inclusiv T.V.A..

Documentele suport/informafiile care au fost
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate

-Cercetare de piata
-Interogare catalog SEAP

G.Calendarul
Perioada estimatl pentru:
Semnarea contractuluilsemnarea acordului -

Aprilie 2019

Semnarea primului contract subsecvent (doar

Finalizarea implementi rii contractului

31.12.2019

Realizarea evalulrii indeplinirii obliga(iilor
contractuale de cltre contractor
R.ealizarea evalulrii modului in care se vor
materializa beneficiile planificate, la
finalizarea contractului,/acordului cadru

in vedere la stabili
fiecare dintre acesfe
Perioada estimatE pentru:
Justificarea pentru termenele stabilite
$emnarea contractuluilsemnarea acordului - cadru
Aprilie 2019
Semnarea primului contract subsecvent (doar pentru
acord - cadru)
inalizarea implementirii contractului finalizarea
Termenul este considerat indestulator pent.u epuizarea
prestirii sgrviciilor
conventional si legala a oricarui efect ce il poate produce.
H.Perspectiva pe termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesiti
Fondurile alocate pentru satisfacerea necesitltii
Alocarea financiard conform notei de fundamentare

F

Sursa de finan(are Ei, dupl caz,pozi\iain
buget/propunerea de buget

Bugetul local
Capitol bugetar 20.05.30

I.Perspectivapetermen|ung:accesullatoate9ifiecaredint."
financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesiti(ii
Achizitia serealtzeaza cu scopul asigurarii infrastructurii educationale necesare derularii in bune.onditii u u.iulri

de invatamant.

J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru servicii (conform art.156, alin.(l) din Legea 9812016)
Conform Caietului de sarcini.

1.

Modalitateautilizatl pentrudescriereacaracteristicilor

Caracterislicile care descriu produsele furnizate care urmeazd sd fie achizilionate vor stabilite in caclrul caietului
fi
de sarcini/Documentaliei descriptive prin modalitatea selectatd dintre opliunile dispoiibite tn continuare pe baza
Si

asociate:

Modalitatea utilizatl pentru descrierea
caracteristicilor solicitate

Decizie

Op(iuni conform art.l56, alin.(l) din Legea 9812016
prin raportare la cerinle de performan{i/funclionale

Op{iune

Justifi carea opf iunii selectate

selectati

x

Dotarea cu materiale didactice a Scolii Gimnaziale

Nr.81
prin trimitere la specificalii tehnice insolitd de
mentiunea .,sau echivalent"
prin raportare la cerin(e de performanld/funclionale gi

prin trimitere la specificalii
prin trimitere la specificaliile pentru unele caracteristici
gi pentru raportare la cerinfe de performanli/funcfionale
pentru alte caracteristici

2.AspectelegatedecicIuldevia{Ialservicii|or,l".i.o
sarclnr
Caracteristici: ,,furnizare material didactic"pentru Scoala Gimnaziala Nr. 81 sunt incluse in Caietul de sarcini.
Caietul de sarcini vizeazd,

Justificarea optiunii selectate in contextul achizifiei

alin.(2) din Legea 9812016
Proces/metodi specific6 de prestare

x

a serviciilor

Necesilalea incheierii acestui contract:
Dotarea unitatii cu materiale didactice.

Un proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de viali
Caietul de sarcini include trimiteri la urmltoarele categorii de standarde (ordinea de prioritate a
Optiunea selectatd
standardelor astfel cum este stabiliti la art. 156 alin.(l), lit b) din Legea 98/2016):
[Marcali cu xJ
Evaludri tehnice europene [acolo unde este aplicabilJ
Specificalii tehnice comune Iacolo unde este oplicabill
Standarde internationale
Sisteme de referinld tehnice instituite de organisme de tta
Alte norme la nivel nalional care reglem enteazi aspecte tehnice /specifica{ii tetrni.e n-Alon.ote
3.
Caracteristici incluse in Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau
"limin.r.ea
unor operatori economici sau a anumitor produse
Caietul de sarcini include urmhtoarele precizdri..

Justifi

Caracteristicile din Caietul de sarcini

ca

rea precizl rii selectate

Precizeazd, un anumit producdtor

marci specificd
referi la un brevet specific

Se referd la o
Se

Se referd la un
Se referd la o

origine specifici

Se referd la o productie

specifici

Yizeazd un proces specific pentru un alt stadiu al ciclului de

4.

Transferul drepturilor de proprietate intelectuall
b. Prin Caietul de sarcini nu se solicitd transferul drepturilor de proprietate intelectuald.
Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori
Nu este cazul.

5.

Reglementiri obligatorii in domenii precum cel al mediului, cel social qi cel al rela(iilor de munci
care trebuie respectate pe parcursul executlrii contractului de achizi{ie publicl
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru din Legea
nr. 9812016 privind achiziliile publice
achizilie publicS, a contractelor sectoriale Ei a contractelor de concesiune de lucriri qi concesiune
de servicii, precum gi pentru organizarea Ei func{ionarea Consiliului Nalional de Solu{ionare a

6.
-

ContestaJiilor

Institu(iile competente

de la care se pot obline informa{ii detaliate privind reglementirile in
domeniul mediului, social qi al rela(iilor de muncl care trebuie respectate pe parcursul executirii
contractului de achizifie publicl

Guvernul Romaniei

Ministerul Muncii qi Justiliei Sociale
Ministerul Educatiei Nationale
Ministerul Finantelor Publice
Scoala Gimnaziala Nr. 8l

K. Factori cheie pentru succesul procesului de achizi(ie publicl
a. mediul intern al autoritS(ii contractante

gi satisfacerea necesiti{ii

Autoritatea contractanta trebuie sd ducd la indeplinire incheierea contractului qi alocarea bugetarA pentru

b.

reaTizar ea procesului de achizilie.
Demararea procesului de achizilie se va face in limitele fondurilor alocate si legislatiei in vigoare.
Ia nivelul pie(ei clreia i se adreseazE achizi(ia generati de necesitate
Pentru ca achizilia si se finalizeze cu succes, esle nevoie ca in pia{i si existe operalori econonrici care sd
poatA presta serviciile solicitate.

c.

la obiectul contractului gi beneficiile care urmeazl sI fie ob{inute prin satisfacerea necesitl{ilor
Pentru ca achizilia sd se finalizeze cu succes, este nevoie ca ca toti cei implicati in procesul de achizitie si
dea curs demersului.
Factori cheie care influenfeazl succesul
Directorii, elevi, personalul didactic si auxiliar
Modalitatea de mlsurare a succesului
Dotarea unitatii cu materiale didactice
Indicator de performanf5 calitativ utilizat pentru misurarea succesului
L. Factori interesati relevan{i pentru succesul rezultatului procesului de achizilie publici
l. Directorii, elevi, cadre didactice, Comisia de Administratie, sunt factorii relevan{i pentru garantarea
succesului procesului de achizilie.
M. Competente necesare
ru finan{area cu succes a procesului de achizitie nublicl
Etapa din procesul de
achizi{ie publicl

Competen(e

Participarea la elaborarea
Caietului de sarcini,
Documenta!iei
Descriptive, cum ar fi, dar

Scoala Gimnaziala

flrd

necesare

Competen{e
disponitrile

tr'orma de acces la
competen{ele

disponibile

Competen{e care trebuie atrase
din alte compartimente ale AC sau
din exteriorul acesteia

Nr.81

a se limita la,

transmiterea de specifi calii
tehnice
Participarea la evaluarea

ofertelor, dupi caz

Cunoqtinte necesare
pentru evaluare
oferte

Managementul
Abilitali
contractului
manageriale
Etc.
N. Anexe
la Referatul de necesitate se anexeazi:
1. Caietul de sarcini: ANEXAT LA REFERAT
2. Caracteristici pentru servicii: SUNT INCLUSE IN CAIETUL DE SARCINI

3.

4.
5.
6.

Propuneri de condilii contractuale relevante corelate cu continutul Caietului de sarcini

in

special prin

legdtura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesitdlii: NU ESTE CAZIJL
Propuneri pentru forma criteriului de atribuire qiisau a factorilor de evaluare incluEi, respectiv a elementelor
ciclului de viali relevante in raport cu achizilia propusd: PRETUL CEL MAI SCAZUT
Lista de verificare pentrujustificarea oportuniti(ii demaririi procesului de achizilie publicd inbaza acestui
referat de necesitate
Informatii cu privire la pretul unitar/total actualizat, obtinute in urma unei cercetari de piata si interogare
catalog SEAP

Lista de verificare pentru justificarea oportunitl(ii demaririi procesului de achizi{ie publicl

in

baza acestui

Referat de necesitate
Element
Este evidenliatd legltura dintre
Este evidenliata legdtura dintre
Caietul de sarcini este ataEat in
Factorii cheie de succes pentru

DA
DA

formi completd

DA
DA
DA

satisfacerea necesitdlii qi modalitatea de mdsurare a acestora

Factorii interesali relevan{i sunt identifica!i
Necesitatea a fost stabilitd cu analiza op{iunilor de satisfacere a nevoii
Necesitatea inclusd in acest referat de necesitate nu poate fi satisfbcutd prin contractele de achizilie publici existente
sau acordurile cadru in derulare, dupi caz
Fondurile necesare pentru realizarea achiziliei qi satisfacerea necesitdlii sunt identificate in Referatul de necesitate
Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesitatii sunt
congtientizate qi este posibil accesul la acestea

Responsabil cu achizitiile,
Andreescu Camclia

,-'o/',tllfl*

DA/NU

necesitate $i obiectivele autoritilii contractante
necesitate qi strategia locald/nalionald, dupa cum este aplicabilda

DA
DA

DA
DA

Scoala Gimnaziala Nr. 81
Str. Nena Traian Nr. 33
Sector 3, Bucuregti

Tel:02113263220

NOTA
privind determinarea valorii estimate

Tipul contractului: contract de furnizare
Codul de clasificare: cod CPV 39162100-6 Material pedagocig (Rev. 2); 22ll40OO-2 Dictionare, harti, carti de
muzica si alte carti (Rev. 2);39162110-9 Rechizite scolare (Rev. 2)

Obiectivul urmdrit: incheierea unui contract de ,,furnizarea de materiale didactice" pentru Scoala Gimnaziala Nr.
81.

Valoarea totala estimati este de: 25.000100 Lei inclusiv TVA, din care 3.991160 Lei TVA, reprezentAnd
2f.008,40 Lei exclusiv TVA, valoare calculati conform art.9. alin. (1) din Legea nr. 9812016 privind achiziliile
publice:

,,Auloritatea contractanld calculeazd valoarea estimatd a unei achizilii avdnd in vedere valoarea totald de platd,
/Ard TVA, estimatd de autoritatea conlractantd, ludnd in considerare orice eventuale forme de opliuni Si prelungiri
ale contractului menlionate in mod explicit in documentele achiziliei."
Pentru estimarea pre{ului contractului au fost luate in calcul preturile medii de referinti, prin efectuarea de
studii de piati si interogarea catalogului SEAP, luand in considerare tarifele practicate pe piata.
Scoala Gimnaziala Nr. 8l , igi propune str incheie un contract de furnizare prin achizitie directa/cumparare
directa pentru anul 2019, conform art. 7, alin. (2) din kgea nr. 9812016 privind achiziJiile publice si in limitele
fondurilor bugetare.

Responsabil cu achizitiile,
Andreescu Camelia

:'lr,l*--

Scoala Gimnaziala Nr. 81
Str. Nerva Traian Nr. 33
Sector 3, Bucuregti

Tel:02113263220

CAIET DB SARCINI

1. Denumire achizitie: furnizarea de material didactic pentru Scoala Gimnaziala Nr. 81.

2. Obiectul Caietului de sarcini :
Prezentul caiet de sarcini conline specifica{ii tehnice si face parte integranta din documentalia de atribuire
in vederea participdrii la procedura de achizilie pentru "furnizarea de materiale didactice', si constituie
ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreaz6 de citre fiecare ofertant propunerea tehnicofinanciara in condiliile in care criteriul de evaluare este ,'preful cel mai sc[zut".
Cod CPV - 39162100-6 Material pedagocig (Rev. 2); 22ll4}O}-2Dictionare, harti, carti de muzica si
alte carti (Rev. 2);391 62110-9 Rechizite scolare (Rev. 2)

3. Scopul achizitiei

:

Achizitia se realizeaza in scopul furnizarii de material didactic pentru Scoala Gimnaziala Nr.

g1

.

4. Specificatii tehnice minime:
Materiale de tip mijloace didactice adaptate pedagogic la nivelul melodelor si procedurilor de instruire

5.

la nivelul activitatilor de predare-invatare-evaluare.
Aceste materiale pot fi:

Alfabetul braille
Harti
Planse

Truse pentru profesori pt laboratoare

Materiale si CD-uri cu lectii interactive pentru laboratoarele de fizica (de ex. aparatura specifica),
chimie (de ex. substante chimice si aparatura specifica), biologie (mulaje, atLse de biologie),
informatica, matematica, cabinete de limbi straine
Material sportiv (de ex. Mingi de fotbal, volei, hanbal, porti, plase, palete berminton,fileu, fluturas
bertminton, seturi de tenis de masa, lada pentru sarituri, cercuri gimnastica etc.)

Durata contractului
- Durata estimala a contractului este pana la 31.12.2019, in condiliile existenlei resurselor financiare
conform legislatiei in vigoare.

Responsabil cu achizitiile,
Andreescu Came]ia

e

