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ANUNȚ
Persoană juridică achizitoare SOFTTEHNICA S.R.L., cu sediul în București, strada Mihai
Eminescu, nr.163, email: office@soft-tehnica.com , Tel:+40 21 636 70 85 / Fax: +40 37 289 09 10,
cod unic înregistrare RO 16819215, în baza contractului de finanțare nr. 2574/18.05.2018, nr.
POCU/227/3/8/117681, cod SMIS 117681, pentru implementarea proiectului „Companii
performante prin resurse umane competitive”, proiect finanțat prin Fondul Social European –
Programul Operațional Capital Uman, contract de finanțare solicită oferte de preț pentru furnizare
echipamente IT si licente software
Obiectul contractului prestarea următoarelor tipuri de produse:
Denumire produs

Cantitate

Laptop

10

Licențe sistem operare

10

Licențe suită office

10

Multifuncțională

1

Videoproiector

1

Tipul şi durata contractului: contract de furnizare, pe bază de comenzi, durata estimată 90 zile
de zile de la semnarea acestuia.
Termenul de livrare este de 5 zile de la comanda fermă.
Plata produselor: se face prin transfer bancar, după recepția produselor și primirea facturii, în
termen de 30 zile.
Valoarea estimată a contractului 64,913.53 fără TVA

Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă conform Ordinului MFE nr. 1284/2016
Modalităţi de atribuire: Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cele mai multe
avantaje tehnice și financiare superioare, în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel
mai bine realizării scopului proiectului.
Data și ora limită de depunere a ofertelor: 06.06.2018, ora 12:00
Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun la sediul beneficiarului din București,
strada Mihai Eminescu, nr.163 sau pe email: achizitii@soft-tehnica.com
Oferta va conține:
-

Propunerea financiara - presupune prezentarea Formularului de Oferta, care reprezintă

elementul principal al propunerii financiare. Oferta va fi transmisă cu detalierea la nivel de cost per
bucată per tip de produs solicitat. Oferta va conține și un preț total, cu și fără TVA, exprimat în lei.
Prețul nu poate fi modificat.
-

Propunerea tehnica care va conține detaliile tehnice, termene de prestare, precum și alte

informații considerate relevante. Cerințele prevăzute in Caietul de sarcini sunt cerințe minime si
obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.
Elaborarea propunerii tehnice se va realiza astfel încât aceasta sa permita identificarea cu usurinta
a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si sa asigure posibilitatea verificarii
punct cu punct a cerintelor prevazute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte
asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor prevazute în Caietul de sarcini. În acest
scop, propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol, privind toate specificatiile
continute în Caietul de sarcini, prin intermediul carora ofertantul va demonstra corespondenta
propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini – se va elabora în acest sens o matrice de
corespondenta.
-

Certificat

constatator

emis

de

Oficiul

Registrului

Comerțului/autorizație

de

funcționare/altele echivalente care sa dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are
domeniul de activitate principal sau secundar înscris in certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate)
care corespunde prezentei proceduri

-
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NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
NU se accepta oferte întârziate.
NU se accepta oferte parțiale.
Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare.

SPECIFICAȚII TEHNICE
INFORMAȚII GENERALE
Specificațiile fac parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea
tehnică. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de
performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității,
ambalare etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau
altele asemenea. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Vor fi luate în
considerare toate ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime din acest caiet de sarcini.
Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o
marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt
menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs şi NU au ca efect
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste
specificații vor fi considerate cu mențiune de “sau echivalent”
PERSOANĂ JURIDICĂ ACHIZITOARE
Structura beneficiara: S.C. SOFTTEHNICA S.R.L
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de competență profesională a
managerilor, antreprenorilor și angajaților din departamentele de resurse umane din firmele
românești cu ajutorul instrumentelor și metodelor specifice și adaptarea afacerilor la cerințele din
domeniile competitive SNC și SNCDI.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectiv specific 1:

Derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor la nivelul regiunilor SV, S, SE, NE, V, C,
NV privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.
Obiectiv specific 2:
Furnizarea de programe de formare in management si de perfectionare/specializare in domeniul
resurselor umane a unui numar de 504 persoane, ce va avea ca rezultat cresterea performantelor
in plan profesional a acestora.
Obiectiv specific 3:
Dezvoltarea cunostintelor si competentelor profesionale pentru 292 departicipanti membri ai GT
prin aplicarea unor instrumente si metode specifice.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Prezenta procedura de achiziție este demarata in contextul implementării la nivel regiunii Vest a
proiectului

"Companii

performante

prin

resurse

umane

competitive"

finanțat

in

cadrul

POCU/227/3/8/117681.
Prin prezenta procedură de achiziție se dorește achiziționarea următoarelor produse:
Denumire produs

Cantitate

Laptop

10

Licențe sistem operare

10

Licențe suită office

10

Multifuncțională

1

Videoproiector

1

SPECIFICATII TEHNICE

Multifunctional A3 color

SPECIFICATII COPIATOR
Viteza

Viteza copiere A4 : minim 22 ppm
Viteza copiere A3 : minim 14 ppm
Viteza duplex automat A4 : minim 22 ppm

Rezolutie copiere

600 x 600 dpi

Specificatii ADF

35 - 128 g/m² (Simplex) / 50 – 128 g/m² (Duplex)
130 coli 68 g/mp A4.

Alimentator Automat Fata-Verso
Viteza Copiator ADF

Simpla fata – minim 36 opm Alb-Negru 600 dpi
Fata Verso – minim 17 opm Alb-Negru 600 dpi

Gradatie

Minim 256 gradatii

Zoom

Minim 25 – 400 % ajustabil in pasi de 0,1 %

Ajustarea densitatii

Automat, Manual (9 pasi)

Memorie

Minim 4096 Mb

Bypass

100 coli (A6 - A3 ); hartie tip banner

Copii multiple

1 – 9.999

Timp incalzire

Maxim 20 secunde

Timp prima copie

Color: maxim 8,4 sec.
Monocrom: maxim 6,8 sec.

Moduri de culoare

Color, monocrom

SPECIFICATII PRINTER (standard)
Viteza printare

Viteza printare A4 simplex/duplex : minim 22 ppm

Rezolutie printare

Minim 1.800 x 600dpi

Limbaje de printare

PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

SPECIFICATII TEHNICE

Multifunctional A3 color

Drivere

Windows VISTA 7/8/8.1/10 (32/64), Windows Server 2008
(32/64), Windows Server 2008/2012 R2 (64), Macintosh OS
X10.x, Linux

Porturi

Std: 10BaseT/100BaseT/1000 BaseT
Std:USB 2.0

Procesor

Minim 1.200 Mhz

Memorie RAM

Minim 2.048 MB shared

Memorie HDD

Minim 250 GB shared

Fonturi

PS3: (137 fonturi)
PCL: (80 fonturi)

Utilitare software

DA, incluse

SPECIFICATII SCANNER (standard)
Viteza Scanare mono/color

Minim 45 ipm

Dimensiune scanare

A3

Formate fisiere

TIFF, PDF, PDF Compact, JPEG, XPS, XPS Compact, PPTX,
DOCX, XLSX, PDF indexabil, PDF/A, PDF liniarizat

Scanner Driver

TWAIN driver, HDD TWAIN driver

SPECIFICATII TEHNICE
Functii scanare

Multifunctional A3 color
Network Twain Scan
Scanare catre E-mail
Scanare catre FTP
Scanare catre SMB (PC)
Scanare catre Box
Scanare catre WebDAV
Scanare catre Me
Scanare catre Home
Scanare catre USB
Scanare catre DPWS

ALTE SPECIFICATII
Functie de scanare in format PDF in
care se pot efectua cautari

DA

Volum mediu/maxim lunar

10.000 copii(print-uri) / 19.000 copii(print-uri) pe luna

Alimentare documente

Document feeder inclus: Capacitate minim 100 coli, Greutate:
35 – 128 g/mp

SPECIFICATII TEHNICE

Laptop

Display Panel

Minim 13.3" FHD (1920 x 1080) IPS Anti-Glare, 250 nits

Procesor

Minim Intel Core i5-7200U Processor 2.5GHz (3MB Cache, up
to 3.1Ghz) sau echivalent

Memorie

Minim 8GB DDR4

Stocare

Minim 256GB Solid State Drive

Tip interfata storage

Interfata de mare viteza PCIe

Criptare

Posibilitate criptare minim OPAL2.0

SPECIFICATII TEHNICE

Laptop

Video

Chip grafic integrat minim Intel HD Graphics 620 sau
echivalent

Camera web

Minim 720p HD Camera

Wireless

Dual Band, standard AC

Bluetooth

Minim versiunea 4.1

Tastatura

Keyboard Backlit English Layout

Baterie/Alimentator

3cell 42Wh/ AC Adapter

Securitate

Fingerprint Reader, Hardware dTPM2.0 Enabled

Altele

TrackPoint and ClickPad

Porturi

1 x USB Type-C, 3 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x Card Reader 4 in
1, 1 x Onelink+ connector

Greutate

Maxim 1.45Kg

Garantie

Minim 36 luni

SPECIFICATII TEHNICE

Videoproiector pentru centru de pregatire

Tehnologie

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

0.61 inch with MLA (D10)

Rezolutie nativa

Minim Full HD 1080p, 1920 x 1080

Aspect

16 : 9

Contrast

Minim 10,000 : 1

Luminozitate mod normal/economic

Minim 3,000 Lumen/1,925 Lumen (economy)

Reproducere culori (miliarde)

1.07

Distanta pana la imagine (m)

1.35 m - 1.64 m

Diagonala maxima imagine (m)

7.6 m

SPECIFICATII TEHNICE

Videoproiector pentru centru de pregatire

Diagonala minima imagine (m)

0.7 m

Durata de viata lampa (ore)

3000 / 4000 / 7500 (Normal / Economic / SmartEco)

Rata de refresh verticala (Hz)

192 Hz - 240 Hz

Zoom factor

1.2

Difuzoare

Minim 2W

Securitate

Kensington lock, Security cable hole, Password protection

Porturi

USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wireless LAN IEEE
802.11b/g/n, VGA in, HDMI in (2x), Composite in, MHL, Cinch
audio in

Wireless

Da

Telecomanda

Da

Greutate

Maxim 2.8 Kg

Putere consumata (W)

Maxim 300W

Garantie

Minim 24 luni

SPECIFICATII TEHNICE

Licenta sistem de operare

Arhitectura sistem operare

64bit

Tip

Sistem de operare profesional 64biti pentru statii de
lucru/laptop

Garantie

Licenta perpetua

SPECIFICATII TEHNICE

Licenta suita office

Arhitectura

64bit

Continut pachet

Pachet de aplicatii de birou (editor de texte, calcul tabelar,
client de mail, editor de prezentari)

SPECIFICATII TEHNICE

Licenta suita office

Garantie

Licenta perpetua

CERINȚE SUPLIMENTARE
 Termen de livrare: max. 5 de zile de la comanda fermă
 Destinație finală de livrare: sediul beneficiarului din București, strada Mihai Eminescu,
nr.163
 Livrarea produselor: produsele trebuie să respecte specificațiile tehnice solicitate, iar la
livrare să fie însoțite de:


avizul de însoțire a mărfii



certificatul de garanție



certificatul de conformitate / calitate.

 Cerințe privind calitatea: Echipamentele vor fi in conformitate cu standardele si normele in
vigoare, fiind însoțite de certificate si / sau declarații de conformitate / calitate CE sau alte
documente echivalente. Furnizorul are obligația de a garanta ca echipamentele furnizate
sunt noi si nefolosite, originale, de ultima generație
 Condiții de ambalare, etichetare, colectare şi marcare: Echipamentele vor fi ambalate
corespunzător, pe cheltuiala ofertantului, pentru a fi livrate beneficiarului. Ambalajul se va
marca corespunzător în vederea manipulării corecte. Furnizorul are obligația de a ambala
produsele pentru ca acestea să facă față la manipularea din timpul transportului, tranzitului
şi expunerii la temperaturi extreme, soare şi la precipitațiile care ar putea să apară în timpul
transportului şi depozitării în aer liber în așa fel încât să ajungă în stare corespunzătoare la
destinația finală. Până la predarea echipamentelor către beneficiari, asigurarea va fi în
sarcina furnizorului.
 Instalare şi punere în funcțiune: La locația proiectului, furnizorul va asigura şi echipa
necesară pentru punerea în funcțiune a echipamentelor livrate.
 Transportul cade în sarcina furnizorului, iar contravaloarea lui va fi inclusă în preț.
Produsele sunt livrate cantitativ la locația indicată de beneficiar. Recepția bunurilor se va
efectua pe bază de proces verbal de recepție cantitativă şi calitativă semnat de furnizor şi

beneficiar, după livrarea acestora şi punerea în funcțiune.
 Întreținere şi service: Furnizorul se obligă să asigure servicii sigure şi permanente şi/sau
înlocuirea echipamentelor defecte în perioada de garanție. Echipamentele defectate în
termenul de garanție se remediază prin grija şi pe cheltuiala furnizorului sau se înlocuiesc
cu alte produse noi identice sau superioare calitativ în cel mult 5 zi lucrătoare de la data
primirii de către furnizor a actului de sesizare.
În cazul imposibilității reparației sau înlocuirii pieselor defecte se va înlocui întreg
echipamentul în termen de maxim 5 zile lucrătoare (până la înlocuirea acestuia furnizorul va
pune la dispoziția beneficiarului un echipament echivalent). Actul de sesizare se poate
transmite prin e-mail sau fax. După efectuarea reparației şi punerea în funcțiune a
echipamentului, între furnizor şi achizitor se întocmește un proces-verbal de remediere a
defecțiunii, iar perioada de garanție se va prelungi pentru echipamentele în cauză cu durata
totală a imobilizării.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE
Oferta tehnică va conține:


detaliile tehnice,



termene de livrare,



termene de garanție



Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/autorizație de
funcționare/altele echivalente care sa dovedească forma de înregistrare și
faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris
in certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei
proceduri.
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alte informații considerate relevante.

Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI FINANCIARE
Oferta va fi transmisă cu detalierea la nivel de cost per bucată per tip de produs solicitat, conform

Formularului 1 atașat. Oferta va conține și un preț total, cu și fără TVA, exprimat în lei. Prețul nu
poate fi modificat
MODUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI
Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje tehnice și
financiare superioare, în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării
scopului proiectului.
Elementele de departajare a ofertelor primite, în ordinea priorității, sunt următoarele:
-

prețul ofertei 40%

-

termenul de livrare 30%

-

termenul de garanție 30%

FORMULARE

Formular 1
Operator Economic
..........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai
ofertantului
_________________________________________________(denumirea/numele
ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai
sus mentionata, sa furnizam .............. (denumirea produselor) pentru suma de
.......................................lei platibilă după recepţia serviciilor respective, la care se adaugă TVA în
valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in
litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa
de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.

|_| depunem oferta alternativa.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Centralizator ofertă

Nr.
crt.

1
2
3
4
5

Denumire produs

Laptop

Cantitate

10 buc

Licențe sistem operare

10 buc

Licențe suită office

10 buc

Multifuncțională

1 buc

Videoproiector

1 buc
TOTAL

Preț
unitar
Fără TVA
(LEI)

Preț total
fără TVA
(LEI)

TVA

Formular 2

OFERTANT/OFERTANT ASOCIAT
..........
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările
şi completările ulterioare

Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., referitor la procedura . . . . . . . . . ., declar
pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în declarații, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă
încadrez în ipotezele descrise la art. 13 și 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., declar că voi informa imediat . . . . . . . . . . dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că . . . . . . . . . . are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii
suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
. . . . . . . . . .(numele şi funcţia persoanei autorizate)
. . . . . . . . . . (semnătura persoanei autorizate

