Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: „Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea
SV Oltenia –A.C.C.E.S”
Contract: POCU/82/3/7/104745
Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Nr 380 / 05.06.2018
SPECIFICATII TEHNICE
Pentru achiziție furnizare echipamente IT si dotare sala evaluare
DENUMIREA PROIECTULUI:
„Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia –
A.C.C.E.S”
VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 136.203 lei (achiziție echipamente IT si dotare sala
evaluare)

BENEFICIAR: SC IPA SA
Udrescu Florian
Reprezentant legal

SEMNATURA

INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
Procedura competitiva pentru achiziție echipamente IT si dotare sala evaluare
Atribuire contract de furnizare:
1. Achiziție echipamente IT si dotare sala evaluare: 136.203 lei, fara TVA
-

conform contractului de finantare POCU/82/3/7/104745, incheiat cu Ministerul
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de
Autoritate de management;

-

conform ordinului nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive
aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.
A. Date de identificare achizitor

Denumire
CUI/Număr de înmatriculare
Adresa de primire
a ofertelor
Persoana de contact
B. Sursa de finantare
Sursele de finantare ale
contractelor ce urmeaza a fi
atribuite:
Fonduri
nerambursabile

SC IPA SA
RO1570298 / J40/6202/1991
Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12, Jud. Dolj

Gabriel Vladut-Manager proiect

POCU/89/3/7 Creşterea ocupării prin susţinerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană,
Axa Prioritară - Locuri de muncă pentru toţi,
Operaţiunea - Creşterea ocupării prin susţinerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Denumire
proiect:
Antreprenoriat Consolidat,
Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia –
A.C.C.E.S. Cod SMIS: 104745

C. Date generale privind achiziția
Valoarea totala estimata a achizitiei: 136.203 lei, fara TVA
Faptul că valoarea totala a achizitiei pentru serviciile “achiziție echipamente IT si
dotare sala evaluare” este bugetată la valoarea totală 136.203 lei, depășind pragul
menționat la cap. 4.1 din ordinul nr. 1284/08.08.2016 (pragul de 132,519.00 lei fără TVA
pentru achiziția directă), determină aplicarea procedurii competitive.
D. Informatii Generale
1. INFORMATII DESPRE PROIECTUL: “Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si
Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S”

Obiectivul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea competentelor
antreprenoriale pentru 500 de persoane din Regiunea Sud-Vest Oltenia in vederea
încurajarii antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu prin stimularea înfiintarii a 60
de noi întreprinderi cu profil non agricol in zona urbana si crearea a cel putin 120 de noi
locuri de munca.
Obiectivele specifice
O1. Cresterea nivelului de informare si constientizarea privind importanta
antreprenoriatului ca si optiune de cariera cu accent pe necesitatea de formare
antreprenoriala, oportunitatile oferite si principalele conditii pentru a beneficia de
acestea prin organizarea unei caravane in Regiunea Sud-Vest Oltenia cu 3
evenimemente in fiecare judet.
O2. Imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenoriatului pentru un numar de 496
persoane eligibile din Regiunea de Sud-Vest Oltenia, prin implementarea unui
programului de formare antreprenoriala, recunoscut ANC cu o durata de 42 de ore.
O3. Cresterea numarului de persoane care demareaza noi afaceri cu profil non agricol
in zona urbana din Regiunea Sud-Vest Oltenia, reprezentând cel putin 12 % din total
GT, cu scopul crearii de minim 120 locuri de munca prin organizarea unui concurs de
planuri de afaceri.
O4.Consolidarea cunostintelor si competentelor in domeniul antreprenoriatului pentru 60
de persoane ale caror planuri de afaceri au fost selectate. prin efectuarea de stagii de
practica si participarea la un program de mentorat si consiliere.
O5. Sprijinirea înfiintarii a 60 de noi întreprinderi si acordarea unei subvenþii pentru
funcþionarea si dezvoltare in vederea crearii a minim 2 locuri de munca pentru fiecare
întreprindere.
O6. Derularea unui program de monitorizare a funcþionarii, dezvoltarii si sustenabilitaþii
celor 60 de întreprinderi finanþate.
Descrierea activitatiilor proiectului
In cadrul proiectului Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV
Oltenia – A.C.C.E.S. aplicantul va impletant in regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia o
serie de activitatii in vederea sprijniri 60 de persoane din grupul tinta al proiectului in
infiintarea si demararea o idee de afacere cu cu profil non agricol in zona urbana si
creara a cel putin 120 de locuri de munca. Proiectul A.C.C.E.S. este structurat asa cum
urmeaza: ETAPA I – FORMARE ANTREPRENORIALA. In aceasta etapa se vor
implentata activitati de promovare in Regiune de Dezvoltare Sud Vest Oltenia in vedere
atragere grupului tinta in cadrul proiectului si la cursuri de formare antreprenoriala
autorizate ANC. In acest sens, se vor organiza cursuri de dezvoltare competente

antreprenoriale pentru 496 de persoane din regiunea de implementare (cel putin 20
persoane in fiecare judet). De asemnea, se va organiza un concurs de planuri de afaceri
in Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru selectarea a 60 de planuri de afaceri in
vederea finantarii. Succesiv, persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate vor
participa la un stagiu de practica cu o durata de 40 de ore fiecare.
ETAPA II - IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE DIN FSE. In
aceasta etapa, persoanele din grupul tinta ale caror planuri de afaceri au fost selectate
vor beneficia de un program integrat de consiliere, consultanta si mentorat pentru a
putea completa parcursul de antreprenorat inceput cu cursul de formare si in timpul
desfasurarii stagiului de practica. O data infintate intreprinderile finantate vor fi
monitorizate privind modul in care planul de afacere este implementat prin activitati de
supervizare si verificare. ETAPA III - PROGRAM DE MONITORIZARE A
FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANȚATE IN CADRUL PERIOADEI
DE SUSTENABILITATE A ACESTORA. In perioada de sustenabilitate, intreprinderi
infintate si finantate vor fi monitorizate in vederea asigurarii functionarii si dezvoltarii
acestora si integrarea acesteia in procedurile interne de functionare a incubatorului de
Afaceri IPA CIFATT Suc. CRAIOVA. Temele secundare FSE si dezvoltarea durabila
reprezinta elemente importante ale proiectului in sensul promovării si integrării unor
masuri concrete atât in programele de formare antreprenoriala prevăzute in cadrul
proiectului, cat si ulterior in gestionarea afacerilor ce vor fi înființate si finanțate. In acest
sens, in cadrul curriculei programului de formare antreprenoriala a fost inclus unor
module dedicate temeor secunare FSE si dezvoltarii durabile. Pe toata durata
proiectului, atât grupul țintă ale căror planuri de afaceri vor fi selectate in vederea
finantarii, cat si ceilalti care vor dori pe viitor sa isi înființeze o întreprindere, vor fi
sprijiniti in adoptarea inca din faza incipienta a unei idei de afaceri, sa prevada masuri
concrete de dezvoltare durabila, dar si de inovare sociala si de incurajare a utilizarii TIC.
Grupul tinta al proiectului
Grupul tinta al proiectului îl constituie 500 de persoane fizice, cu resedinþa sau domiciliu
in cele 5 judete ale regiunii de dezvoltare SUDVEST Oltenia, care intenþioneaza sa
înfiinþeaza o afacere non agricola în mediul urban in scopul crearii de noi locuri de
munca, dupa cum urmeaza: 200 de persoane care au un loc de munca, 240 de
persoane inactive cu accent pe studenti, 60 de someri. Din totalul de 500 de persoane
minim 40% vor fi femei.
Durata proiectului: 36 de luni

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Scopul prezentului contract este “achizitie echipamente IT si dotare sala evaluare”
3. REZULTATE AŞTEPTATE
- laptop-uri- 5 buc
- licente Windows- 5 buc.
- mouse- 5 buc.
- memory stick-5 buc.
- aparat foto- 1 buc
- monitoare- 4 buc.
- tablete- 496 buc.
- scaune birou- 6 buc.
- dulapuri birou(pentru documentație proiect)- 2 buc.
- flipchart- 1 buc

4. ACTIVITATI SPECIFICE
In cadrul prezentului contract, furnizorul va livra echipamentele mentionate la punctul 3
conform specificatiilor tehnice atasate la punctul 8.
5. Durata contractului
21 Decembrie 2018
6. ALTE INFORMATII:
Sursa de finanţare: Fondul Social European, Bugetul de stat.
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 13 iunie 2018, ora 12.00
Ofertele vor fi depuse la adresa de mai jos sau prin poștă/curier
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă
decât cea indicată mai jos nu va fi evaluată de Achizitor.
IPA SA sucursala Craiova
Adresă: Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12, Jud. Dolj
Tel: 0251-418882
Fax: 0251-418882
E-mail: office@ipacv.ro ; acces@ipacv.ro

* O eventuala prelungire a perioadei de depunere a ofertelor, suspendarea sau
anularea procedurii va fi publicata pe site-ul www.fonduri-ue.ro
** Orice comunicare, clarificare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se
transmita in scris, pe e-mail.
Orice operator are dreptul de a solicita clarificari privind specificatiile tehnice sau alte
aspecte ale prezentei proceduri. Daca clarificarea fost transmisa dupa data mentionata
in cadrul prezentei documentatii, aceasta nu va fi luata in considerare.
Nota:
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se
transmita in scris, prin e-mail. Orice operator economic interesat are dreptul de a
solicita clarificari privind specificatiile tehnice. In cazul in care operatorul economic nu a
transmis solicitarea de clarificare in termenul mentionat in anunt, punand astfel
achizitorul in imposibilitate de a respecta termenul limita, solicitarea de clarificare nu va
fi luata in considerare.
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă oferte alternative.
Atribuirea contractului se va face pe baza criteriului de atribuire "CEA MAI
AVANTAJOASA OFERTA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC" respectand
specificatiile tehnice atasate.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – Evaluarea ofertelor
In conformitate cu prevederile ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea
Procedurii competitive aplicabile solicitantior/beneficiarilor privati pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finantate din fonduri europene/ Capitolul 5
– procedura Competitiva, Sectiunea 4 - Derularea procedurii competitive, 4.2. Analiza
ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, va fi desemnata castigatoare
oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un
raport calitate/pret competitiv, in conformitate cu punctul 1 “beneficiarul privat compara
ofertele primite prin raportarea lor la toate cerintele publicate si alege oferta care
indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport
calitate/pret competitiv.”
La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr.
1284/2016. Ca atare, ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al
eficacitatii, economicitatii si eficientei.
Alegerea ofertei castigatoare se va justifica in concordanta cu Ordinul mai sus
mentionat prin elaborarea unei note justificative in care se vor prezenta in detaliu
avantajele tehnice si financiare care o vor motiva. Achizitorul are dreptul de a verifica
pana la adjudecare cele declarate de ofertant. Neconcordantele intre cele declarate si
existentul in fapt va duce la descalificarea ofertantului.

PRINCIPII CARE STAU LA BAZA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE PRESTARI
SERVICII:
a) principiul transparentei
b) principiul economicitatii;
c) pricipiul eficientei;
d) principiul eficacitatii.
Preţurile precizate în oferta Operatorului economic vor rămâne ferme pe toată durata
derulării contractului.
Contractul va intra în vigoare la data semnării acestuia şi va fi valabil pănă la data de
31.12.2018.
Mai multe informaţii se pot obține până la 11 iunie 2018, între orele 8.00 - 16.00 la adresa
de mai jos:
IPA SA sucursala Craiova
Adresă: Craiova, Str. Stefan Cel Mare nr. 12, Jud. Dolj
Tel: 0251-418882
Fax: 0251-418882
E-mail: office@ipacv.ro ; acces@ipacv.ro
ACTIVITATEA
Publicare anunț

DATA
06.06.2018

ORA

Termen limită de
solicitare a
clarificărilor de
către potențialii
ofertanți

11.06.2018

12.00

Termen limită de
transmitere a
răspunsurilor la
clarificări către
ofertanți
Termen limită de
depunere a
ofertelor

12.06.2018

16.00

13.06.2018

12.00

LOCAȚIA
Site https://www.fonduriue.ro – rubrica-achiziții
beneficiari privați
Solicitările de clarificări
pot fi depuse personal la
Craiova, Str. Stefan Cel
Mare nr. 12, Jud. Dolj
Sau mail:
acces@ipacv.ro;
office@ipacv.ro
Site https://www.fonduriue.ro – rubrica-achiziții
beneficiari privați
Ofertele se depun
personal, prin poștă sau
curier la SC IPA SA,
Sucursala CIFATT,
adresa: Str. Stefan cel

Mare, Nr 12, Localitatea
Craiova, județul Dolj
Publicarea
anunțului de
semnare a
contractului cu
câștigătorul
contractului

În maxim 5 zile calendaristice
de la semnarea contractului de
achiziție

Site https://www.fonduriue.ro – rubrica-achiziții
beneficiari privați

7. Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii privind capacitatea tehnica
si profesionala
CERINTE OBLIGATORII
Solicitat 
1. CERTIFICAT DE INREGISTRARE (copie
Nesolicitat 
certificata conform cu originalul).
2.

CERTIFICAT CONSTATATOR emis
de catre ORC - Oficiul Registrului
Comertului din raza sediului social, in
original sau copie legalizata, valabil la
data deschiderii ofertelor.

Din cuprinsul documentului trebuie sa rezulte
capacitatea ofertantului de a furniza
echipamentele ce fac obiectul prezentului
contract, respectiv CAEN 4741 – ” Comert cu
amanuntul al calculatoarelor, unitatilor
periferice si software-ului in magazine
specializate”, ca si cod de activitate autorizat.
In cazul in care firma ofertanta este
inregistrata intr-o tara UE/NON UE, alta
decat Romania, este nevoie de prezentarea
unui Certificat emis de o autoritate similara
cu ORC din tara in care este inregistrata
societatea, valabil la data deschiderii
ofertelor, din care sa rezulte autorizarea
pentru echipamentele solicitate (se va
prezenta in copie conform cu originalul).

8. SPECIFICATII TEHNICE ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI DOTARE SALA
EVALUARE
8.1 Laptop

Caracteristica

Parametrii minimali

Procesor

Model Procesor:
Intel® Core™ i5-7300HQ
Platforma Procesor:
Kaby Lake
Procesor:
Intel Core i5
Frecventa procesor (GHz):
2.5 GHz
Frecventa turbo processor (GHz): 3.5 GHz
Dimensiune Cache procesor (KB): 6 MB
Tehnologie de fabricatie (nm):
14 nm

HDD & RAM

Capacitate HDD:
Tip unitate stocare:
Număr HDD:
Interfața HDD:
Frecventa Memorie RAM:
Memorie standard:
Memorie standard producator:
Module Memorie:
Tip RAM:
Memorie maxima suportata:
Sloturi memorie:

Display & Video

Chipset video:
Rezolutie optima:
Diagonala LCD:
Tip display:

Porturi

USB 2.0:
HDMI:
RJ45:
Microfon:
USB 3.0:
Alte porturi:
Combo:

256GB
SSD
1 x SSD
M.2 PCIe
2400 MHz
8GB
8GB
1 x 8GB
DDR4
32 GB
2 x DDR4

nVidia GeForce GTX 1050
1920 x 1080
15.6
FHD LED Backlit
1 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x RJ-45
Da
2 x USB 3.0
1 x USB Type-C
1 x Combo Audio

Caracteristica
Comunicații

Multimedia

Altele

Parametrii minimali
Wireless
Bluetooth:
Rețea:

802.11ac
4.0
Ethernet 10/100/1000 Mb/s

Unități citire/scriere:
Audio:
Camera:
Card reader:
Tastatura Iluminata

Nu
Dolby Audio™ Premium
HD
4in1

Observație: conform ghidului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 valoarea unui laptop/notebook nu
poate depăși 4.000 lei inclusiv TVA;
8.2 Licența Windows
Caracteristica

Parametrii minimali
Tip Licenta OEM
Numar Clienti 1
Limba Romana
Editie Professional
Versiune 10
Arhitectura (biti) 64
Utilizare Business

8.3 Mouse
Caracteristica

Parametrii minimali

Tip
Rezolutie (dpi)
Butoane/rotite
Interfața mouse
Tehnologie
Senzor
Interfața receiver
Culoare

Standard
1000
3/1
Wireless
Fără fir
BlueTrack
USB
Negru

8.4 Aparat Foto

Caracteristica

Blitz

Parametrii minimali
Blitz extern

E-TTL II cu blițuri Speedlite seria EX, suport multiblit
wireless

Blitz
integrat

Da

Ecran/Vizor

Ecran LCD (inch) 3.0
Vizor
Electronic

Senzor

Rez. senzor (Mp)
Dimensiune senzor
(mm)
Procesor imagine
Puncte de focalizare

Obiectiv

Dimensiuni obiectiv
(mm)
Constructie obiectiv
Lentile
Distanta focala (mm)
Focalizare
Diafragma

Captare
imagine

18 - 55
11 elemente in 9 grupuri
18-55 mm f/3.5-5.6
18 - 55
Blocare focalizare Focalizare
manuala
3.5 - 5.6

Expunere +/- 5 EV in incrementi de 1/3 sau 1/2 EV
Cadre pe
3
secunda
5184 x 3456 3456 x 2304 2592 x 1728 1920 x 1280
4608 x 3456 3072 x 2304 2304 x 1728 1696 x 1280
Rezolutii
2304 x 2304 3456 x 1944 2592 x 1456 1920 x 1080
foto
1728 x 1728 1280 x 1280 720 x 480 640 x 480
5184 x 2912 720 x 400 3456 x 3456 480 x 480
Sensibilitate ISO
Balans alb
Declansare automata
(sec)
Format poze (tip
fisier)
Fotografiere continua
Viteza obturator

Captare filme

18.0
22.3 x
14.9
DIGIC 4+
9 puncte

100 - 6400 Extins 12800
Auto Lumina de zi Umbra Innorat Tungsten Alb
Lumina alba fluorescenta Blit Personalizat
2 / 10 sec
RAW JPEG DPOF 1.1
3 cadre / sec
30 - 1/4000 sec

Format inregistrare video Full HD

Caracteristica

Parametrii minimali
Format video

MOV (H.264)
1920 x 1080 (Full HD) 1280 x 720 (HD)
640 x 480

Rezolutii film
Memorie

Conexiuni

Accesorii
incluse

Tip memorie SD / SDHC / SDXC
Interfata USB USB
Interfata
PAL/ NTSC (integrata cu borna USB)
Iesire HDMI
mini
Wi-Fi
Functionalitate NFC
Cablu USB
Incarcator
Curea
Acumulator
Obiectiv 18-55 mm DC

8.5 Memory Stick
Caracteristica

Parametrii minimali
Tip memorie
Interfata
Capacitate

Flash Drive
USB 3.0
64 GB

8.6 Monitoare
Caracteristica

Parametrii minimali

Afiseaza

Diagonala
Tehnologie display
Tip rezoluție
Rezoluție optima
Tip iluminare fundal
Aspect imagine
Format ecran
Luminozitate
Timp de răspuns
Unghi maxim vizibilitate
orizontala/verticala

27 inch
IPS
Full HD
1920 x 1080
LED
16:9
Wide
250 cd/m²
5 ms
178 / 178 grade

Caracteristica

Parametrii minimali
Contrast tipic
Contrast dinamic
Dimensiune punct
Rata de refresh orizontala
Rata de refresh verticala
Numar culori

Conectivitate

1000:1
20000000:1
0.311 mm
30 - 83 kHz
56 - 75 Hz
16.7 Milioane

1 x HDMI 1 x VGA 1 x MHL

8.7 Tablete
Caracteristica

Parametrii minimali

Procesor

Număr nuclee
Frecventa

4
1.2 GHz

Afișează

Diagonala display
Rezoluție

7 inch
1024 x 600

Memorie

Capacitate memorie

1 GB

Stocare

Capacitate stocare
Tip slot memorie

8 GB
MicroSD

Sistem de operare

Android
Alimentator Cablu
USB

Caracteristici
generale

Continut pachet
Wireless

Conectivitate

Porturi

802.11 b/g/n
1 x Jack 3.5 mm 1 x Micro USB
v2.0

Observație: conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 valoarea unei tablete nu poate depăși 900 lei
inclusiv TVA;
8.8 Scaune Birou
Caracteristica

Parametrii
minimali

Tip produs

Directorial

Caracteristica

Parametrii
minimali

Tip
Model
Greutate minima suportata

Cu roti
Cu brațe
80 Kg

8.9 Dulapuri
Caracteristica

Parametrii

Nr. Corpuri

2
Înălțime
200cm
Lățime
80 cm
Adâncime 40 cm
4
2
Cu picioare
PAL
Elise 495
Cele 2 corpuri sunt suprapuse si
unite intre ele prin șuruburi

Dimensiuni corp
Polite
Uși
Tip dulap
Material
Culoare
Observații
8.10 Flipchart
Caracteristica
Tip flipchart
Tip hârtie
Tip rama
Dimensiuni (mm)

Parametrii minimali
Magnetic
Velina
Aluminiu
700 x 1000

Toate specificațiile tehnice menționate sunt considerate minimale si
obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un
procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența
de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de
produs ca si concept si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având
mențiunea de „sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra
echivalenta produselor ofertate cu cele solicitate daca este cazul.
Perioada de garanție minim 24 luni

Asigurarea service-ului si înlocuire gratuita a pieselor in perioada de garanție.
Caracteristicile tehnice prezentate mai sus sunt minime si obligatorii.
Aceste elemente vor constitui baza pentru evaluarea ofertelor. Nerespectarea
caracteristicilor tehnice minimale din documentație va duce la respingerea ofertei
pe motiv de neconformitate.
In acest sens vor fi luate in considerare toate ofertele care asigura un nivel superior
cerințelor minimale din prezenta; ofertele de servicii cu caracteristici inferioare celor
prevăzute in documentație vor fi declarate neconforme.

9. PREZENTAREA OFERTEI
Modul de prezentare a propunerii tehnice
a. Propunerea tehnică se va întocmi în limba română, într-o manieră organizată, astfel
încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenţei
informaţiilor cuprinse în ofertă cu specificaţiile tehnice.
b. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt
respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor
prevăzute în specificatiile tehnice), beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral
contractul şi de a solicita sistarea serviciilor.
c. Ofertanţii au libertatea de a-şi prevedea propriile metodologii de furnizare a
echipamentelor, cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative prevăzute în
specificațiile tehnice/actele normative în vigoare
d. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentelor
ofertei, în raport cu specificațiile tehnice ori prevederile legislaţiei în vigoare poate
conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.
e. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice şi/sau completarea
greşită a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată, sunt considerate
incidente prevederile de la lit. d) de mai sus.
Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze preţul total
si prețul/ bucata.
Documentul se va prezenta în original. Prețurile vor fi exprimate în Lei fără TVA. Prețul
din oferta financiară va fi ferm și nu se va actualiza. Contractul va fi încheiat în lei. Oferta
va cuprinde inclusiv termenul de furnizare al echipamentelor, în funcție de data plasării
comenzii.
Notă
Beneficiarul se obligă să achite numai echipamentele furnizate, pe bază de documente

justificative.
Valoarea totală decontată în baza contractului de furnizare ce urmează a fi atribuit poate
fi mai mică decât preţul total ofertat în cadrul procedurii.
Modul de prezentare al ofertei
Ofertele pot fi transmise prin poștă/curierat cu scrisoare recomandată cu confirmare de
primire sau depuse direct de către ofertant la adresa Beneficiarului, în termenul indicat în
cererea de oferta.
Se vor depune 1 exemplar original al ofertei și 1 exemplar în format digital cd sau stick
usb.
Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă
sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.
Plicul va fi inscripționat cu denumirea și adresa ofertantului (pentru a permite returnarea
ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă cu întârziere și
numele și adresa Beneficiarului - numele proiectului.
Oferta va contine:
• Detaliile tehnice in conformitate cu cerintele prevazute in Specificatii tehnice
• Formular nr. 1- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 15 din O.U.G. nr.
66/2011 – original
• Certificat constatator – original/ copie cf cu originalul sau Certificat de inregistrare –
copie cf cu originalul
• Oferta financiara
• Oferta tehnica – va contine detalierea tuturor specificatiilor tehnice ale
echipamentelor ofertate

Data limită de depunere a ofertelor este 13.06.2018, ora 12.00, la sediul
beneficiarului.
Data de deschidere a ofertelor este 13.06.2018, ora 13.00, la sediul beneficiarului.
RECEPŢIA SERVICIILOR
Prestatorul de servicii va prezenta documente justificative privind respectarea
obligaţiilor contractuale. Recepţia şi verificarea echipamentelor se va realiza prin
întocmirea unui Proces verbal de recepţie furnizare echipamente, semnat de către
prestator şi reprezentantul desemnat al beneficiarului.

OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
Formularul 1

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute
în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a), ......................., în calitate de ......................., referitor la procedura
......................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa
cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art.14 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a
fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ......................., declar că voi informa imediat SC IPA SA dacă vor
interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare
detaliu și înțeleg că SC IPA SA are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
.......................
(numele și funcția persoanei autorizate)
.......................
(semnătura persoanei autorizate)

