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inclusein Referatul m

f,'orma documentului:

Referatul de necesitate

Descrierea serviciilor

Planificirii portofoliului de procese d
Achizi(ie PublicE
Planificlrii unui blici 9i elaborlrii Stra de contractare $i a Dqcumenta(iei O" 

"t.lnul."

Numlrul revizuirii

Semnitura
persoanei

care
aprobl

revizuirea

Caietul de sarcini, care in opinia compi.timEntului
emite Releratul de necesitate

fiincluscaatarei@
necesiti completdri, revizuiri, actualiziriDocumentul descriptiv, carentul descriptiv, care in opinia

mentului ce emite Referatul de necesitate
fi inclus ca atare in Documentalia ae atriUuire

necesitd complgtiri, revizuiri, actualiz6iiDefinireacaracteristicilorsoIicitatep.i,iffi
care trebuie incluse in caietul de sarcini/Documentatia descriotivi

produsele, care fac obiectul achiziliei

care urmeazi si fie
Introduce{i achizilia care face obiectul
acestui Referat de necesitate

,, fu rni z a r e a d e t o n e r e, c a rt u s e t i 
" 

o n, ur., oiiiiil o p -iJ o *7

Preciza!i destina(ia achizi(iei prin care
urmeazl a fi satisfr cuti necesitatea

tetectafi, dupa caz, Jie:
- realizarea unui interes public
sou
' asigurarea funcyiondrii autoritdlii conrrodanre, tn vederea tndeplinirii
misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost jnliinlqtd

Realizarga unui interes public
Asigurarea func{ionlrii autoritltii ."n1.ffi
indeplinirii misiunii/obieclivelor pentru care aceasta a fost infiinlarl x



B. Fundamentarea necesitifli
a. De ce urmeazd sd se achizilioneze serviciul descris ca necesitate?

Dotarea Scolii Gimnaziale Nr. 81 cu tonere, cartuse si consumabile videoproiectoare este necesara pentru buna
desfasurarea a activitatiilor educative si a celor administrative.

b. Toate celelalle posibilitdqi de a sotisface nevoia aufost evaluate Si analizate?
DA

c. Cefactor inleresat (persoand) susline cd este nevoie de acesl serviciuT
Scoala Gimnaziala Nr. 81 reprezentata de catre Badea Gheorghita, cu functia de Director, elevii, personalul
didactic si auxiliar.
d. Care este motivaliafaptului pentru cqre se considerd cd aceastd nevoie este o necesitate?

Buna desfasurarea a procesului educativ si a activitatiilor administrative.
C. Contribufia satisfacerii necesitlfii la indeplinirea obiectivelor autoritlfii contractante sau la

D. Justificarea alegerii modalitl{ii de satisfacerea necesitl{ii
Dotarea Scoiii Gimnaziale Nr. 81 cu tonere, carluse si consumabile videoproiectoare este necesara pentru buna
desfasurarea a activitatiilor educative si a celor administrative.

E. Necesitatea in contextul legistratiei in achizi(ii publice
l.Pentru necesitatea identificatl sub florma serviciilor, unde op(iunea pentru satisfacerea acestora este

F. Valoarea estimati a serviciilor care urmeazi sI fie achizi{ionate
Conform notei de estimare

2. Pentru servicii - valoarea estimatl a contractului care urmeazl si fie atribuit:
Valoareaestimatlaserviciilorcareurmeazlsifie lechizitiaseincadreazainProgramulAnual peanul 2019;
achizilionate de pe pia{i gi care reprezinti, ca atare, I Capitol bugetar:20.01.09.
obiectul contractului achizi(ie de servicii I Valoarea totala estimati este de: 28.571,43 Lei fErd T.V.A.. la care

se adaugi T.V.A. in valoare de 5.428157 Lei, rezultdnd o valoare
totali de 34.000,00 Lei inclusiv T.V.A.

ionarea acesteia
Necesitatea identifi cati Dotarea cu tonere, cartuse si consumabile videoproiectoare a Scolii

Gimnaziale Nr. 81

Obiectivul/obiectivele autoritl{ii contractante Ia
care contribuie satisfacerea necesitl(ii Ei cum se
realizeazi,

Buna desfasurarea a procesului educativ si a activitatiilor
administrative.

Obiectivul/obiectivele proiectului la indeplinirea
clruia/clrora contribuie satisfacerea necesiti(ii gi

legitura cu activitatea autoriti{ii contractante

Respectarea prevederilor:
DLegea w.9812016 privind achizi[iile publice, cu modificarile si

completarile ulterioare
F Hotirdrea Guvemului w. 395D016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicae a prevoderilor referitoarc la atibuirea confactului
de achizi$e publica/acorduluiqdru din kgea nr. 982016 privind achizitiile
publice
)Legea nr. 101/2016, privind remediile gi cdile de atac in materie

de atribuire a contractelor de achizilie public6, a contractelor
sectoriale qi a contractelor de concesiune de lucriri qi concesiune de
servicii, precum gi pentru organizarea gi func{ionarea Consiliului
Nafional de Solulionare a Contestaliilor
) Legea nr. 1/201l- Legea Educatiei Nationale

Obiectivul/obiectivele din strategia
locall/regionall/na(ionall la a cirei realizare
contribuie satisfacerea necesitltii

Buna desfasurarea a procesului educativ si a activitatiilor
administrative.

Beneficii care urmeazl a fi ob{inute dupi
satisfacerea necesitl{ii sau problemele care vor fi
rezolvate dupi satisfacerea necesitl(ii ca urmare a

atinserii obiectivelor DroDuse

Asigurarea infrastructurii educationale necesare derularii in bune
conditii a actului de invatamant.

de servicii:
Descrierea obiectului contractului qi precizarea
rezultatelor serviciilor la sfir5itul contractului

Furnizarea de tonere, cartuse si consumabile vidoeproiecloare
la Scoala Gimnaziala Nr. 81

Cod CPV pentru descrierea obiectului contractului 30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2);301251 10-5 Toner
pentru imprimantele laser/fax (Rev. 2)

Cantitatea pi unitatea de mIsurI corespunzitoare Conform caietului de sarcini



Documentele suport/informa(iile care au fost | -Cercetare de piata
consultate/utilizate la stabilirea valorii estimate | -tnterogare catalog SEAP

Urmltoarele elemente au fost avute in vedere la stabilirea perioadei tru fieca dintre

I.Perspectiva pe termen lung: accesul la toate gi fiecare dintre resursele complementare - inclusiv resurse
financiare - pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesiti{ii
Asigurarea infrastructurii educationale necesare derularii in buna conditii a actului de invatamant.
J. Descrierea caracteristicilor solicitate pentru servicii (conform art.l56, alin.(l) din Legea 9812016)

Conform Caietului de sarcini.
1. Modalitatea utilizatl pentru descrierea caracteristicilor

Caracteristicile care descriu produsele furnizate core urmeazd sd fie achizilionate vor fi stabilite in cadrul Caietului
de sarcini/Documentaliei descriptive prin ntodalilatea seleclatd dintre opliunile disponibile in continuare Si pe baza

sarcini
Caracteristici: ,,furnizarea de tonere, cartuse si consumabile videoproiectoare" pentru Scoala Gimnaziala Nr. 81 sunt
incluse in Caietul de sarcini.

icI in vederea satisfacerii necesitl

Semnarea contractului/semnarea acordului - cadru rilie 2019
Semnarea primului contract subsecvent (doar

Finalizarea implementirii contractului (finalizarea 3r.12.2019

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

n

erioada estimatl pentru: Justificarea pentru termenele stabitite
Semnarea contractului/semnarea acordului - cadru Aprilie 2019
Semnarea primului contract subsecvent (doar pentru
acord - cadru)
Finalizarea implementiri i contractului fi nalizarea
prestirii serviciilor

Termenul este considerat indestulator pentru epuizarea
conventional si legala a oricarui efect ce il poate produce.

H termen scurt: fondurile alocate pentru satisfacerea necesitl rI a acestora
Fondurile alocate pentru satisfacerea necesitl{ii Alocarea financiari conform notei de fundamentare

Sursa de finan(are;i, dupl caz, pozi(ia in
buget/propunerea de buget

Bugetul local
Capitol bugetar 20.01 .09

asociate:

Decizie
Modalitatea utilizatl pentru

descrierea caracteristicilor solicitate

Op{iuni conform art.156, alin.(t) din Legea 9812016
Op(iune
selectatl

Justificarea opliunii selectate

prin raportare la cerin{e de performanli/func{ionale x Dotarea cu tonere, cartuse si
consumabile videoproiectoare

prin trimitere la specificatii tehnice insolitd de menliunea ..sau echivalent"
prin raportare la cerinle de performan{a/funclionale gi prin trimitere la
specificatii
prin trimitere la specificatiile pentru unele caracterislici Si pentru rapofiare
la cerinje de performanti/functionale pentru alte caracteristici

2. Aspecte legate de ciclutr de via(I al serviciilor ale ciror caracteristici sunt descrise in caietul de

Caietul de sarcini vizeazd, conform
prevederilor art.155. alin.(2) din Lesea 9812016

Op{iunea
selectatl

Justificarea op{iunii selectate in contextul achizi{iei

Proces/metodb specifica de preslare a serviciilor x Necesitatea incheierii acestui contract:
Dotarea cu tonere, cartuse si consumabile videoproiectoare.
Asigurarea infrastructurii educationale.



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

standardelor astfel cum este stabilitl la art. 156 alin.(t), lit b) din Legea 98/2016):
Opliunea selectati

[Marcali cu xJ

Evaluiri tehnice europene [acolo unde este aplicabil]

Specificali tehnice comune [acolo unde este aplicabil]
Standarde nterna!ionale

Sisteme de referinti tehnice instituite de organisme de standardizare europene [acolo unde este aplicabil]

Ahe norme la nivel na{ional care reglementeaze aspecte tehnice /specificalii tehnice na[ionale

3. Caracteristici incluse in Caietul de sarcini care ar putea avea ca efect favorizarea sau eliminarea
unor operatori economici sau a anumitor produse

Caietul de sarcini include urmdtoarele preciziri:

4. Transferul drepturilor de proprietate intelectuall
b. Prin Caietul de sarcini nu se solicitd transferul drepturilor de proprietate intelectuali.
Includerea conceptului de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori

Nu este cazul.
5. Reglementiri obligatoriiin domenii precum cel al rnediului, cel social gi cel al relatiilor de muncl

care trebuie respectate pe parcursul executirii contractului de achizi{ie publicl
l Legea nr . 9812016 privind achiziliile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
} HoGr6rea Guvernului rr.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractului de achizit'e publica/acordului-cadru din lrgea nr. 98/2016 ptivind achiziliile publice

)Legea nr. 101/2016, privind remediile Ei caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizilie publicS, a

contractelor sectoriale !i a contractelor de concesiune de lucriri Ei concesiune de servicii, precum qi pentru organizarea
qi funcjionarea Consiliului Nalional de Solulionare a Contesta(iilor
} Legea nr. 112011 - Legea Educatiei Nationale

6. Instituliile competente de la care se pot ob{ine informa{ii detaliate privind reglementlrile in
domeniul mediului, social qi al rela{iilor de muncl care trebuie respectate pe parcursul executlrii
contractului de achizi{ie publicl

- Guvernul Romaniei
- Ministerul Muncii qi Justiliei Sociale
- Ministerul Educatiei Nationale
- Ministerul Finantelor Publice
- Scoala Gimnaziala Nr. 81

K. Factori cheie pentru succesul procesului de achizi{ie publici qi satisfacerea necesiti(ii

^. mediul intern al autoritl(ii contractante
Autoritatea contractanta trebuie si duci la indeplinire incheierea contractului qi alocarea bugetard pentru

realizarea procesului de achizilie.
Demararea procesului de achizilie se va face in limitele fondurilor alocate si legislatiei in vigoare.

b. ta nivelul pielei clreia i se adreseazi achizi(ia generatE de necesitate
Pentru ca achizilia si se finalizeze cu succes, esle nevoie ca in piali sd existe operatori econontici care sh

poat6 presta servici ile solicitate.
c. la obiectul contractului qi beneficiile care urrneazl sI lie 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.

Caracteristicile din Caietul de sarcini Justificarea precizlrii selectate in contextul ach
Precizeazd un anumit producitor
PrecizeazA o anum'iti ori

Se referi la o marci specificd
Se referi la un brevet
Se referi la un t
Se referi la o origine specificd
Se referi la o
Yizeazd un proces specific pentru un alt
stadiu al ciclului de vi



Factori cheie care influenteazl succesul Directorii, elevi, personalul didactic si auxiliar
Modalitatea de misurare a succesului Dotarea unitatiilor cu tonere, cartuse si consumabile

videoproiectoare
Indicator de performan(5 calitativ utilizat pentru mlsurarea
succesului

Calitatea procesului educativ
Predarea la timp a lucrarilor compartimentului administrativ

L. Factori interesa{i relevan{i pentru succesul rezultatului procesului de achizifie publici
1. Directorii, elevi, cadre didactice, Comisia de Administratie, sunt factorii relevan{i pentru garantarea
succesului procesului de achizilie.

N. Anexe
la Referatul de necesitate se anexeazd:

1. Caietul de sarcini: ANEXAT LA REFERAT
2. Caracteristici pentru servicii: SUNT INCLUSE IN CAIETUL DE SARCINI
3. Propuneri de condijii contractuale relevante corelale cu continutul Caietului de sarcini- in special prin

legdtura cu factorii cheie pentru satisfacerea necesitilii: NU ESTE CAZUL
4. Propuneri pentru forma criteriului de atribuire Ei/sau a factorilor de evaluare incluqi, respectiv a elementelor

ciclului de via15 relevante in raport cu achizilia propusa: PRETUL CEL MAI SCAZUT
5. Informalii cu privire la prelul unitar/total actualizat, ob{inute in urma interogarii catalaogului SEAP si a

cercetarii de piata
6. Lista de verificare pentrujustificarea oportunitAlii demarerii procesului de achizilie publici in baza acestui

referat de necesitate

Lista de verificare pentru justificarea oportunitlfii demarlrii procesului de achizi{ie publicl in baza acestui
Referat de necesitate

N{. necesare si d ru finan{area cu succes a procesului de

Etapa din procesul de
achizi{ie publicl

Competen{e
necesare

Competen{e
disponibile

Forma de acces la
competen{ele
disponibile

Competen(e care trebuie atrase
din alte compartimente ale AC sau

din exteriorul acesteia
Participarea la elaborarea
Caietului de sarcini,
Documentaliei
Descriptive, cum ar fi, dar
liri a se limita la,
transmiterea de specifi calii
tehnice

Scoala Gimnaziala
Nr.81

Participarea la evaluarea
ofertelor, dupd caz

Cunoqtinte necesare
pentru evaluare
oferte

Managementul
contractului

Abiliteti
manageriale

Etc.

Element DA/NU
Este evidentiati legitura dintre necesitate si obiectivele autoritetii contractante DA
Este evidentiati lesitura dintre necesitate si stralesia locali/nationald, dupd cum este aplicabilda DA
Caietul de sarcini este atasat in formi comoletd DA
Factorii cheie de succes pentru satisfacerea necesifitii $i modalitatea de mdsurare a acestora DA
Factorii interesati relevanti sunt identifi cati DA
Necesitatea a fost stabilitd cu analiza optiunilor de satisfacere a nevoii DA
Necesitatea inclusi in acesl referat de necesitate nu poate fi satislEcuti prin contractele de achizilie publica existente
sau acordurile cadru in derulare, dupd caz

DA

Fondurile necesare pentru realizarea achizitiei 5i satisfacerea necesitdtii sunt identificate in Referatul de necesitate DA
Fondurile necesare pentru utilizarea sau exploatarea rezultatului contractului, ca urmare a satisfacerii necesitelii sunt
constientizate Si este posibil accesul la acestea

DA

Responsabil cu achizitiile,



Scoala Gimnaziala Nr. 81
Str. Nerva Traian Nr. 33

Sector 3, Bucuregti
Tel:02113263220

NOTA
privind determinarea valorii estimate

Tipul contractului: contract de furnizare

Codul de clasificare: cod CPV 30125 I 00-2 Cartuse de toner (Rev. 2); 30125 1 I 0-5 Toner pentru imprimantele
laser/fax (Rev. 2)

Obiectivul urmirit: incheierea unui contract de ,,furnizarea de tonere, cartuse si consumabile vidoeproiectoare"
pentru Scoala Gimnaziala Nr. 81

Valoarea totala estimatd este de: 34.000100 Iri inclusiv TVA, din care 5.428157 Lei TVA, reprezentdnd
28.57143 Lei exclusiv TVA, valoare calculatd conform art. 9. alin. (l) din Legea nr. 9812016 privind achiziliile
publice:

,,Autoritatea contractantd calculeazd valoarea estimatd a unei achizilii avdnd in vedere valoarea totald de plald,

fdrd TVA, eslimatd de auloritatea contractantd, ludndtn considerare orice eventualeforme de op1iuni Si prelungiri
ale contractului menlionate in mod explicil tn documentele achiziliei."

Pentru estimarea pretului contractului au fost luate in calcul preturile medii de referinti, prin efectuarea de

studii de piatd si interogarea catalogului SEAP, luand in considerare tarifele practicate pe piata.

Autoritate contractanta, igi propune s6 incheie un contract de furnizare prin achizitie directa/cumparare
directa, pentru anul 2019, conformart.'7, alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice si in limitele
fondurilor bugetare.

Responsabil cu achizitiile,
Andreescu Camelia

c

Aprobat
Director.

Gheorghita
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Scoala Gimnaziala Nr. 81
Str. Nerva Traian Nr. 33

Sector 3, Bucuregti
Tel 02113263220 Badea Gheorghi

CAIET DE SARCINI

1. Denumire achizitie: furnizarea de tonere, cartuse si consumabile videoproiectoare

2. Obiectul Caietului de sarcini :

Prezentul caiet de sarcini contine specificalii tehnice si face parte integranta din documentatia de atribuire in vederea

participdrii la procedwa de achizilie pentru " furnizarea de tonere, cartuse si consumabile videoproiectoare" pentru

Scoala Gimnaziala Nr. 81 si constituie ansamblul cerintelor minimale pebaza carora se elaboreazl de citre fiecare

ofertant propunerea tehnico-financiara in conditiile in care criteriul de evaluare este "preful cel mai scf,zut".

Cod CPV - 30125100-2 Cartuse de toner (Rev. 2); 30125110-5 Toner pentru imprimantele laser/fax (Rev. 2)

3. Scopul achizitiei :

Achizitia serealizeaza in scopul furnizarii de tonere, cartuse si consumabile videoproiectoare pentru dotarea Scolii

Gimnaziale Nr. 81.

4. Specificatii tehnice minime:
Produsele vor fi liwate in ambalajul original, orice defectiune silsau deteriorare a produselor in timpul transportului

vor fi suportate de catre operatorul economic, fiind inlocuit.
Tonerele, cartusele si consumabilele pentru videoproiectoare trebuie sa fie liwate cu termen da gerantie de minim 12

luni de la data liwarii.
Cartusele si tonerele trebuie sa fie originale, fabricate de acelasi producator ca si echipamentele unde urmeaza sa fie

utilizate.
In cazul in care nu se poate printa sau folosi produsele liwate, producatorul are obligativitatea de a inlocui produsul

in maxim 48 de ore de la norificarea scrisa facuta de unitatea de invatamant.

5. Durata contractului
- Durata estimata a contractului este pana \a31.12.2019, in condiliile existen(ei resurselor furanciare conform

legislatiei in vigoare.

Responsabil cu achizitiile,
Andreescu Camelia

9"J*tv-


