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1.

INFORMAȚII GENERALE pentru achiziția de furnizare computere portabile

Beneficiar
Titlul proiectului
Nr. contract
Cod SMIS
Linia de finanțare

Fundația Romanian Angel Appeal
Profesori pregatiti - profesori motivati!
POCU 73/6/6/105405
105405
Programul Opreațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa Prioritara: Educație și competențe
Componenta 1: Programul PROFESORI MOTIVAȚI ÎN SCOLI
DEFAVORIZATE

Denumirea contractului de achiziție
Obiectul contractului de achiziție
Cod CPV

Operațiunea: Îmbunatațirea competențelor personalului
didactic din învațamântul pre-universitar în
vederea promovăarii unor servicii
educaționale de calitate orientate pe nevoile
elevilor și a unei scoli incluzive
Contract de furnizare computere portabile
Achiziția de computere personale echipa proiect
30213100-6 Computere portabile

Fundația Romanian Angel Appeal, cu sediul în București, Sector 3, Strada Rodiei, Nr. 52, intenționează
să achiziționeze un număr de 5 bucăți computere portabile – laptop-uri, necesare pentru derularea și
implementarea proiectului ” Profesori pregatiti - profesori motivati!”, nr contract POCU
73/6/6/105405.
Obiectiv general
Obiectivul proiectului constă în a dezvolta competențele cadrelor didactice și echipelor manageriale
din 13 scoli speciale și de masă în vederea creșterii calității educației și creșterii incluziunii sociale
pentru copiii cu CES.
Instruirea acestor cadre didactice va duce pe termen lung la creșterea calității actului educațional și
implicit la reducerea gradului de abandon scolar. Diversificarea și îmbunătățirea metodelor de
predare poate creste interesul copiilor față de materiile predate și astfel va crește frecvența la cursuri.
Adaptarea metodelor de predare și utilizarea noilor tehnologii în actul predării sunt doar câteva
dintre tehnicile care vor fi predate în cadrul programului de formare.
Acestea, din experienta altor state, în special tarile nordice pot aduce o schimbare în modul de
abordare a elevului. Având în vedere volumul informational pe care copiii români trebuie sa îl
asimileze, considerăm că este foarte importantă introducerea unor metode/tehnici noi care să
transforme informațiile într-un continut plăcut și ușor de asimilat.
Aria de implementare a activităților proiectului o constitue județele: Botoșani, Prahova, Suceava,
Brăila, Galați, Vaslui.
Procedura aplicată
Atribuirea contractului de furnizare se va realiza prin Achiziție directă, în conformitate cu prevederile
Ordinului MFE nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile
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solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuire contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectivul contractului de achiziție
Achiziția unui număr de 5 bucăți computere portabile – laptop-uri, necesare pentru derularea și
implementarea proiectului ” Profesori pregatiti - profesori motivati!”, nr contract POCU
73/6/6/105405.
Documente de calificare / eligibilitate:
Situația personală a candidatului/ofertantului
Declarație pe proprie răspundere privind
Se solicită prezentarea Declarației pe propria
evitarea conflictului de interese pe parcursul
răspundere privind neincadrarea in situatiile
derulării procedurii de achiziție desfășurată în
prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de
conformitate cu Ordin MFE nr. 1284/2016
urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin completarea
Formularului nr. 1
Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)
Certificat unic de înregistrare (CUI)
Se solicită copie a Certificatului unic de
înregistrare cu mențiunea ”conform cu
originalul”
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Se solicită copie a Certificatului constatator cu
Comerțului
mențiunea ”conform cu originalul”, care să
ateste că ofertantul este abilitat să desfășoare
activități similare celor care fac obiectul
prezentei proceduri de achiziție
Documentele de calificare sunt obligatorii.
Criteriul de atribuire: oferta cea mai competitivă - oferta cu cele mai multe avantaje financiare și
tehnice pentru realizarea scopului proiectului.
La baza procesului de evaluare vor sta principiile Ordinului 1284/2016. Ca atare ofertele primite vor fi
comparate din punct de vedere al economicității, eficienței și eficacității.
Se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru îndeplinirea scopului acestei achiziții, în
concordanță cu scopul proiectului aprobat și cel mai bun raport calitate/preț.
Va fi eliminată din procesul de selecție și se va respinge oferta care:
Nu respectă cerințele minime solicitate
Prețul ofertei prezentate depășeste valoarea estimată a achiziției
Prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, iar justificările
primite nu au fost concludente pentru a se putea asigura îndeplinirea contractului la parametri
cantitativi și calificativi solicitați
Nu satisface în mod corespunzător cerințele prezentei documentații
Nu descrie pentru fiecare cerință din prezenta documentație modul de îndeplinire al acesteia.
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Prezentarea ofertei
Oferta va fi prezentată în limba română.
Nu se acceptă ajustarea prețului contractului, decât dacă intervin modificări la nivel național ale
Codului Fiscal cu privire la cota TVA aplicată produselor solicitate prin prezenta procedură de
achiziție.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta financiară astfel încât să ofere toate informațiile cu privire la
preț. Prețurile vor fi exprimate în lei, cu evidențierea separată a TVA-ului. Se va prezenta Formularul
de ofertă financiară (Formularul nr. 2) și Anexa la oferta financiară (Formularul nr. 3).
Prezentarea formularelor solicitate este obligatorie. Lipsa lor duce la considerarea ofertei ca fiind
neconformă.
Cerințele tehnice prevăzute de prezenta procedură de achiziție sunt minime și obligatorii. Propunerea
tehnică trebuie să cuprindă în mod obligatoriu descrierea serviciilor ofertate astfel încât să permită
identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice solicitate de achizitor.
Neîndeplinirea oricărei cerințe solicitate de achizitor prin prezenta, conduce la considerarea ofertei ca
fiind neconformă și la respingerea ei.
Ofertantul trebuie să depună oferta într-un singur exemplar original, în plic sigilat, la sediul
Achizitorului din București, Str. Rodiei, nr. 52, Sector 3.
Condiții de participare și ofertare:
Tip procedură: achiziție directă confrom Ordin MFE nr. 1284/2016
Tip contract: furnizare
Locația de livrare:
o
Oraș București: Str. Rodiei nr. 52, Sector. 3, Bucuresti
Durata contractului: contractul va fi valabil de la data semnării lui de către ambele parți,
până la data de 10.10.2020.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Termenul limită de depunere a ofertelor: 29.06.2018, ora locală 17:00
Criteriu de atribuire: oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului
Valoare maximă estimată: 12.500,00 lei fără TVA
Solicitări de clarificări: solicitările de clarificări se vor transmite pe e-mail la adresele
office@raa.ro si mariana.bratosin@raa.ro. Termenul maxim de primire al solicitărilor de
clarificări este 27.06.2018.
Adresa la care se trimit ofertele: la sediul achizitorului din București, Str. Rodiei, nr. 52, Sector
3.
2. SPECIFICAȚII TEHNICE pentru achiziția de computere portabile – laptop-uri
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor menționate în
Specificații tehnice. Operatorul economic va prezenta în oferta tehnică toate informațiile și
documentele solicitate în Specificații tehnice, precum și orice alte materiale, shițe sau documente pe
care le consideră necesare. Neabordarea în propunerea tehnică a tuturor aspectelor menționate în
Specificațiile tehnice sau neprezentarea atrage după sine încadrarea propunerii tehnice ca fiind
neconformă.
Echipamentele trebuie să fie noi, să îndeplinească specificațiile tehnice minime solicitate, nu se vor
accepta produse resigilate, second-hand, cu zgârieturi sau de proastă calitate. Fiecare echipament va
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fi livrat cu toate accesoriile (cabluri de conexiune/alimentare) și va fi însoțit de următoarele
documente:
Certificat de conformitate/declarație de conformitate
Certificat de garanție pentru o perioadă de minim 28 luni, respectiv până la dta de
10.10.2020
Fișa tehnică
Factură fiscală
Proces verbal de predare – primire
Specificaţii Tehnice:
Denumire produs: computer portabil – laptop
Cantitate: 5 bucăți
PROCESOR
Tip procesor și producător
Model procesor

DISPLAY
Tip display
Diagonala (inch)
Format/finisaj display
MEMORIE
Capacitate memorie RAM
Tip memorie
HARD DISK
Tip Stocare
Capacitate stocare
MULTIMEDIA
Unitati citire/scriere
Video
Audio
Microfon
Camera WEB
Cititor de carduri
PORTURI
Iesire audio
HDMI
USB 3.0
USB 2.0
VGA
RJ-45
COMUNICATII
Retea
Wireless

Intel® Core™ i5 (sau echivalent, nivel minim de echipare)
2 nuclee, 2048 KB cache, frecventa 2500 MHz, frecventa turbo boost
3100 MHz, Intel® HD Graphics 620 (sau echivalent, nivel minim de
echipare)
LCD / LED (sau echivalent, nivel minim de echipare)
15,6 (nivel minim de echipare)
Full HD / anti-glare
8 GB (nivel minim de echipare)
DDR4
SSD
256 GB (nivel minim de echipare)
DVD RW
Placa video integrata Intel (sau echivalent, nivel minim de echipare)
Difuzoare stereo integrate
Da
HD
Da.
7 porturi
1 (nivel minim de echipare)
1 (nivel minim de echipare)
1 (nivel minim de echipare)
2 (nivel minim de echipare)
1 (nivel minim de echipare)
1 (nivel minim de echipare)
10/100/1000
802.11 ac
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Bluetooth
ALTELE
Greutate
Tastatura numerica
SOFTWARE
Sistem de operare
GARANȚIE

4.1 (nivel minim de echipare)
Maxim 2,5 kg
Da
Microsoft Windows 10 Pro (sau echivalent, nivel minim de echipare)
Min. 2 ani și 4 luni.

Garanție: Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, cu privire la orice plângere sau
reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. În perioada de garanție, reparațiile și înlocuirea
pieselor defecte sunt gratuite, iar perioada de garanție se va prelungi automat cu perioada de
nefuncționare a echipamentelor, datorată defecțiunilor survenite în timpul garanției. Furnizorul va
asigura pe cheltuiala proprie componentele ce fac obiectul garanției, manopera aferentă montajului
acestor componente și deplasarea echipei de service ce va remedia defecțiunile.
Specificațiile prezentate mai sus sunt, acolo unde nu este precizat altfel, pentru nivel minim de echipare.
Derularea contractului se va iniția astfel:
Achizitorul va emite comanda necesară furnizării produselor contractate. Produsele vor fi livrate la
locațiile indicate prin prezenta în termen maxim de 14 zile calendaristice de la data comenzii.
Facturarea produselor se va realiza pe baza proceselor verbale de predare-primire a produselor
întocmite de furnizor și acceptate de achizitor. Nu se vor face plati în avans. Factura emisă se va
plăti în termen de maxim 30 zile de la data emiterii ei.
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3. FORMULARE
OFERTANTUL
.................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare

Subsemnatul/a ……………………, in calitate de reprezentant al ofertantului ..............., referitor
la procedura de achizitie avand ca obiect Furnizare computere portabile - laptopuri, in cadrul
proiectului „Profesori pregatiti - profesori motivati!” POCU 73/6/6/105405, organizata de Fundația
Romanian Angel Appeal, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum
este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si
completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute
in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,
cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Subsemnatul/a …………………… declar ca voi informa imediat Fundația Romanian Angel Appeal
daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca Fundația Romanian Angel Appeal are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiei, orice informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
………………………….
(numele si functia persoanei autorizate)
…………………………….
(semnatura persoanei autorizate)
Data
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OFERTANTUL
....................................
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

FORMULAR DE OFERTA

Domnilor/Doamnelor,
1.
Examinând documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de furnizare computere
portabile - laptopuri, subsemnatul................................. (nume, prenume), in calitate de
............................... (reprezentant/ imputernicit legal/ administrator) al ofertantului ..........................
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse
in documentatia mentionata mai sus, sa furnizam computere portabile - laptopuri (denumirea
serviciului), pentru suma de .....………...... (suma in litere si cifre), lei la care se adauga TVA,
reprezentând ....………………………………… (suma in litere si cifre).
2.
Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, să începem
prestarea serviciilor în conformitate cu specificatiile din documentatia de atribuire.
3.
Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in litere si
cifre)___zile, 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.
4.
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.
5.
Alaturi de oferta de baza:
(X) nu depunem oferta alternativa.
6.
Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data…………./............/.................
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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OFERTANTUL
.............................
(denumirea/numele)

Formular nr. 3

Anexa la OFERTA FINANCIARA

Computer portabil laptop

U.M.

Cantitate

buc

5

Pret
unitar lei
fara TVA

Valoare
totala lei
fara TVA

TVA

Total

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hârtie cu antetul entităţii legale care depune oferta

Valoare
totala lei cu
TVA

