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CAIET DE SARCINI 
 

Cap.I. Obiectul 

      Art.1 Achiziția directa va avea loc pentru selectarea unui contractant care să presteze servicii funerare 

în caz de deces al beneficiarilor Serviciilor Sociale pentru Persoane fără Adăpost cât și celor cazaţi în 

Căminul pentru Persoane Vârstnice. 

Cap.II. Scopul contractului 

    Art.2. Contractantul selectat trebuie să asigure prestarea de servicii funerare complete ce constau într-

o combinaţie de servicii acordate şi obiecte specifice, şi anume: 

 a)- toaletarea decedatului, îmbălsămare; 

 b)- sicriu cu lenjerie şi saltea, set complet de respete, cruce de lemn inscripţionată, crucifix; 

 c)- transportul celui decedat până la locul de veci; 

 d)- taxa de casă rece (dacă este cazul). 

Cap.III. Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii 

    Art.3. Contractantul selectat se obligă să presteze serviciile funerare aşa cum sunt acestea descrise la 

art.2 în termen de maxim 1 zi de la solicitarea primită din partea achizitorului. 

Cap.IV. Prezentarea şi evaluarea ofertei. 

    Art.4. Oferta financiară va fi elaborată astfel încât să acopere toate serviciile şi produsele enumerate 

la art.2. Costul pentru transport funerar va fi exprimat în lei fără TVA / oră transport (se va ţine cont că 

locul de veci va fi într-un cimitir situat în Municipiul Braşov). 

   Art.5. Criteriul de evaluare a ofertei va fi preţul cel mai scazut/achiziţie. Preţul va fi exprimat în lei, 

fără TVA, şi va rămâne neschimbat pe parcursul derulării contractului. 

   Art.6. Va fi declarată câştigătoare oferta care va avea preţul cel mai scăzut/total achiziţie. 

   Art.7. Serviciile se vor presta la solicitarea beneficiarului. 

   Art.8. Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziţie publică ce se va derula până la 

sfârşitul anului 2022. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta serviciile, în limita 

existenţei resurselor financiare pentru perioada 01.01.2023 - 30.04.2023. 
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