Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
Adresa postala: Str. G. Bethlen, Nr. 5, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510009, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii, Tel. +40 258810861, In
atentia: Aurica Trifan, Email: servtehnic@uab.ro, Fax: +40 258810861, Adresa internet (URL): www.uab.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e
-licitatie.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Adresa postala: str. Nicolae Iorga, nr. 15-17 (la REGISTRATURA), Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510009, Romania, Punct(e) de contact:
Registratura, Tel. +40 258810861, In atentia: Aurica Trifan, Email: servtehnic@uab.ro, Fax: +40 258810861, Adresa internet (URL): www.uab.ro (sect.
Informare publica, Licitatii)

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Educatie

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
FURNIZARE ECHIPAMENTE TIP FEDR pentru proiectul cu titlul: „Stagiile de pregatire practica la agentii economici – o poarta de acces pe
piata muncii”, beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia, Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. G. Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru desfa?urarea activita?ilor de implementare a proiectului cu titlul: „Stagiile de pregatire practica la agentii economici – o poarta de
acces pe piata muncii”, contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578 este necesara achizi?ionarea urmatoarelor echipamente de tip FEDR: Kit de
instruire /experimentare pentru sisteme embeded si reconfigurabile(1buc), Sistem modular de instruire-experimentare în domeniul
electronicii aplicate si tehnologiei informatiei (achizitii de date, procesare si transmisie date în domeniul biomedical)(1buc), Stand de instruire
practica pentru achizitii de date si modelare 3D(1buc), Pachet modular de instruire practica pentru electronica aplicata(1buc), Laptop(2buc),
Tableta(3buc), Videoproiectoare(7buc), Hard-disc extern(7buc), Masina spiralat(1buc), Masina tocat hârtie(1buc), Netbook(3buc)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162200-7 Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)
30213100-6 Computere portabile (Rev.2)
32321200-1 Echipament audiovizual (Rev.2)
38424000-3 Echipament de masurare si de control (Rev.2)
38970000-5 Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente de tip FEDR, in cadrul proiectului cu titlul: „Stagiile de pregatire practica la agentii economici – o poarta de acces pe piata
muncii”, contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578, Conform Caiet de sarcini atasat la prezenta.
Valoarea estimata fara TVA: 148,204.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
5 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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Garantia de participare este în in conformitate cu cele precizate in anexa loturi, se exprima în LEI sau EURO la cursul BNR inregistrat cu 5
zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, si poate fi constituita în urmatoarele forme:a)scrisoare de garantie bancara în favoarea
autoritatii contractante(conf. form. nr.11),care se prezinta în original;b)printr-un instr. de garantare emis în cond. legii de o soc. bancara ori
de o soc. de asig., care se prezinta în original;c)Ordin de plata sau fila CEC în contul autoritatii contractante, confirmate de banca
emitenta;CONT:RO88TREZ0025005XXX000146 COD FISCAL: 5665935 Trezoreria Alba Iulia. Garantia de participare se prezinta în
original.Ofertantul trebuie sa prezinte dovada constituirii garan. de part. pâna la data si ora deschiderii ofertei.Perioada de valab. a garan. de
part. trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valab. a ofertei.Ofertantul pierde garan. de part. în urmatoarele cazuri: Ofertantul îsi
retrage oferta în perioada de valab. a acesteia;Oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de
valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contr.;Oferta sa fiind stabilita câstigatoare,refuza sa semneze
contractul de achizitie publica în perioada de valab. a of.;Garan. de part., const. de ofertanti, se returneaza dupa semnarea contractului de
achizitie publica cu ofertantul desemnat câstigator, dar nu mai mult de 3 zile zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a
ofertei.În cazul în care un ofertant depune contestatie, iar CNSC respinge contestatia, acestuia i se va retine suma în raport cu valoarea
estimata, conform art. 278, indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Orice oferta care nu este însotita de
garantia de participare va fi respinsa.Pentru I.M.M.-uri se va plati doar 50% din valoarea garantiei de participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578
Fonduri proprii 2%
Fondul Social European 87,86% din finantarea nerambursabila
Bugetul de Stat 12,14% din finantarea nerambursabila

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;d)Ordin ANRMAP Nr. 107 din 6 iulie
2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;e)ORDIN MFP Nr.2548 din 25 august 2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009; Dupa caz, alte acte normative (vezi
www.anrmap.ro)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cerinta nr. 1. Declaratie privind eligibilitatea - Se va prezenta completat Formularul 1 din Sectiunea “Formulare si Modele”. Încadrarea în
situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea oferantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 2. Declaratie privind neîncadrarea în situatile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 - Se va prezenta completat Formularul 2
din sectiunea „Formulare si Modele”. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea
oferantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Cerinta nr. 3. Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general
consolidat catre statul în care este înregistrat ofertantul - Din certificatele de atestare fiscala trebuie sa rezulte faptul ca ofertantul nu are
datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de de punere a ofertelor.
Cerinta nr. 4. Declaratie privind conflictul de interese, conf. preved. art. 69 indice din OUG nr. 34/2006 - Se va prezenta Declaratie pe
proprie raspundere privind conflictul de interese, conform Formular nr. 3 din Sectiunea „Formulare si Modele”.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt
urmatoarele:
Prof. univ. dr. Breaz Valer-Daniel – Rector
Prof. univ. dr. ing. Moise Ioan Achim - Prorector
Conf. univ. dr. Lucia Cabulea - Prorector
Ec. dr. Vasile-Lucian Gaban – Director general administrativ
Ing. Gavril Traxler - Director adj. administrativ
În situatia în care exista persoane aflate în conflict de interese conform prevederilor art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul va fi
exclus din procedura. Aceasta conditie de calificare este valabila si pentru Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul /
Tertul sustinator.
Cerinta nr. 5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Se va prezenta o Declaratie privind calitatea de participant la
procedura, conform Formular nr. 4 din Sectiunea „Formulare si Modele”.
În conformitate cu art. 46 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul nu are dreptul:
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
Cerinta nr. 6. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta, conf. Ordinului presedintelui Autoritatii pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice Nr. 314/2010 - Se va prezenta completat Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare si Modele.
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III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului - Din Certificatul constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al
ofertantului. În situatia în care codul CAEN din certificatul constatator nu corespunde cu obiectul contractului de achizitie ce urmeaza sa fie
atribuit, ofertantul va fi exclus din procedura.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor si se poate depune/prezenta
în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. În etapa de evaluare a ofertelor, înainte de
transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa
prezinte pentru conformitate documentul în original sau copie legalizata. În cazul în care acesta nu se va conforma, acesta va fi respins din
procedura de achizitie.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii generale, inclusiv cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.

Se va prezenta completat Formularul nr. 7 din Sectiunea
Formulare si Modele

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se
confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in
care beneficiarul este un client privat si, din motiveobiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea
acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie
a operatorului economic.

Ofertantul va prezenta urmatoarele informatii si documente:
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate
în ultimii 3 ani, conform Formular nr. 8 din Sectiunea Formulare
si Modele;
Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta similara prin una
sau maxim 2 referinte privind livrarea de produse. Referintele
admise trebuiesc confirmate prin prezentarea unor recomandari
si a unor certificate/ documente din care sa rezulte ca produsele
s-au livrat in ultimii 3 ani si a caror valoare total cumulata a fost
cel putin egala cu valoarea estimata pe fiecare lot in parte
Ofertantul trebuie sa demonstreze experienta similara prin una sau maxim 2 (LOT1. 27000 Lei; LOT2. 36000 Lei; LOT3. 22500 Lei; LOT4.
referinte privind livrarea de produse. Referintele admise trebuiesc
20854 Lei; LOT5. 8000 Lei; LOT6. 9000 Lei; LOT7. 16100 Lei;
confirmate prin prezentarea unor recomandari si a unor certificate/
LOT8. 4900 Lei; LOT9. 250 Lei; LOT10. 3600 Lei) a achizitiei în
documente din care sa rezulte ca produsele s-au livrat in ultimii 3 ani si a
Lei sau echivalentul în Euro la cursul lei/euro mediu comunicat
caror valoare total cumulata a fost cel putin egala cu valoarea estimata pe
de Banca Nationala a României.
fiecare lot in parte (LOT1. 27000 Lei; LOT2. 36000 Lei; LOT3. 22500 Lei;
Documentele suport, pot fi: copii dupa contracte, procesele
LOT4. 20854 Lei; LOT5. 8000 Lei; LOT6. 9000 Lei; LOT7. 16100 Lei; LOT8. verbale de receptie (preliminara sau finala) / recomandari sau
4900 Lei; LOT9. 250 Lei; LOT10. 3600 Lei) a achizitiei în Lei sau
documente echivalente care vor contine obligatoriu date
echivalentul în Euro la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala referitoare la: valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent
a României.
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati.
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor
certificate/referinte/documente emise sau contrasemnate de o
autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care
beneficiarul este un client privat si, din motiveobiective,
operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor
de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului
economic.
In cazul asocierilor conditia se va considera îndeplinita in mod
cumulativ.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Sistem de Management al Calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent

Se va prezenta Certificat de calitate ISO 9001:2008 sau
echivalent pentru ofertant (copie lizibila, conform cu originalul,
valabil la data limita de depunere a ofertelor).

III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta
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IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

70.00%

70.00

Descriere: Pentru fiecare lot i se va calcula, pentu fiecare ofertant j, un punctaj financiar Pfij astfel: ofertantul cu cel mai
scazut pret (pret_mini) va obtine 70 de puncte iar pentru ceilalti punctajul se va calcula proportional, conform formulei de
calcul prezentata in Caietul de sarcini atasat la prezenta.
Algoritm de calcul: Algoritmul de calcul este descris in mod detaliat in Caietul de sarcini atasat la prezenta.
2 Performanta tehnica

30.00%

30.00

Descriere: Punctaj lot i al ofertei j conf. CS. În lotul i, fiecare componenta k are un punctaj tehnic Ptik, conform CS.Factorii
de evaluare ai perf. tehn. lot i (alaturat- punctaj max. comp. lot i descris in CS):LOT1:Interf-8 GPS-6 Soft calitate-4 Modul
achizitii-8 Soft bio-4;LOT2:Placa de baza-3 ECG-3 EMG-2 FEG-2 EOG- 2 Ventilatie-2 Pulsmetru-1 Sange-2
Fotopethysmograma-2 Impedanta-1 Interf-2 Dezvoltare-1 Modul energie-1 Evenimente-1 Parametrii gaze-1 Parametrii
radiologici-1 WIFI Xbee-1 Accesorii-2;LOT3:Server-10 Ochelari 3D-2 Ecran-2 Sunet-6 DLP3D-10 ;LOT4:Osciloscop-5
Multimetru-2 Sursa-3 Statie AN-2 Master-5 Kit prof-2 Statie D-4 Generator-3 Autotrafo-2 Trusa-2;LOT5:CPU-7 Motherboard7 Video-3 RAM-4 HDD-4 Drive-2 Monitor-3;LOT6:CPU-3 Interfete-7 Dispay-12 Stocare-3 Facilitati-5;LOT7:Luminozitate-5
Lampa-15 Rezolutie-7 Proiectie- 3;LOT8:Capacitate-15 Viteza-3 Buffer-3 Interfata-3 Format-3 Facilitati-3;LOT9: Cerinte
minime-30;LOT10:CPU-7 Motherboard-7 Video-4 RAM-5 HDD-4 Monitor-3;
Algoritm de calcul: Ofertele care nu îndeplinesc specificatiile tehnice functionale minime vor fi respinse, ca oferte
neconforme. Punctajul tehnic va contribui la ierarhizarea ofertelor care sunt superioare tehnic cerintelor minime. În
consecinta, pentru fiecare factor tehnic de evaluare se va lua în considerare ca valoare minima posibila, cea formulata în
specificatiile tehnice functionale minime din caietul de sarcini. În cazul unor performan?e tehnice identice (eventual
corespunzatoare specifica?iilor minime) punctajul acordat va fi identic. Modalitatea de evaluare a ofertelor este prezentata in
mod detaliat in Caietul de sarcini atasat la prezenta.
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 30.00
Ponderea componentei tehnice: 30.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Oferta tehnica se va întocmi de catre ofertant cu respectarea cerintelor prevazute în Caietul de sarcini atasat la prezenta Documentatie de
atribuire. Nerespectarea cerintelor propuse atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de
achizitie publica. Oferta tehnica se va prezenta pe loturi!

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor prezenta completate Formularele nr. 10A + Anexele (centralizator pre?uri ?i grafic de livrare) din Sectiunea Formulare si Modele.
Preturile vor fi exprimate în LEI fara TVA si cu TVA. Neprezentarea propunerii financiare, prezentarea unei valori depasite fata de valoarea
estimata si bugetul alocat pentru aceasta achizitie atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica. Oferta financiara se va prezenta pe loturi!

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
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În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba în care au
fost emise, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
1.Adresa la care se depune oferta : UNIVERSITATEA “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. N. Iorga, nr. 15-17, Alba Iulia, jud. Alba – la
REGISTRATURA.
2.Data limita de depunere a ofertelor: CONFORM INVITATIEI DE PARTICIPARE SEAP!
3.Numarul de exemplare : 2 (doua) exemplare (original + copie)
4.Modul de prezentare a documentelor care însotesc oferta:
Oferta se va depune la Registratura Universitatii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în PLIC sigilat si stampilat, pe care se va mentiona:
“Oferta pentru Achizitia publica de ECHIPAMENTE TIP FEDR. – Proiect POSDRU/109/2.1/G/81578”
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ………………. (vezi Invitatie de participare SEAP)
Plicul va contine în interior câte un plic sigilat si stampilat, dupa cum urmeaza:
-Plicul nr. 1 – documente originale: documente de calificare în plic sigilat; propunerea financiara în plic sigilat; propunerea tehnica în plic
sigilat;
-Plicul nr. 2 – documente copie: documente de calificare în plic sigilat; propunerea financiara în plic sigilat; propunerea tehnica în plic sigilat;
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, în cazul
în care oferta este declarata întârziata.
Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii
autorizati/împuterniciti. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa
fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Pe
lânga documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnica si cea financiara solicitate se vor prezenta si urmatoarele documente:
a)Scrisoare de înaintare – Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de înaintare. Se ataseaza Plicului exterior – Formularul nr. 9 din
sectiunea Formulare si Modele.
b)Împuternicirea scrisa/delegatie din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea de deschidere a ofertelor.
c)Garantia de participare (în original)
-NU SE ACCEPTA OFERTE ALTERNATIVE.
-Nota! Neprezentarea documentelor solicitate de autoritatea contractanta atrage dupa sine descalificarea ofertelor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013,Beneficiar: Universitatea „1 Decembrie 1918”Alba Iulia,Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU

VI.3) ALTE INFORMATII
În situatia în care pe locul întâi în clasamentul ofertelor sunt doua sau mai multe oferte cu punctaj egal se va proceda dupa cum urmeaza:
a)Daca odertele situate pe primul loc au propuneri financiare diferite, va fi declarata câstigatoare oferta cu cel mai mic pret;
b)Daca ofertele au ceeasi propunere financiara se vor solicita noi oferte financiare (diminuate sau la fel) în plic sigilat. Solicitarea se va adresa
doar ofertelor cu acelasi punctaj declarate admisibile. Va fi declarata câstigatoare oferta care va prezenta cel mai bun punctaj ca urmare a
recalcularii punctajului pe baza reofertarii financiare.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
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LOT NR. 1 DENUMIRE: Kit de instruire /experimentare pentru sisteme embeded si
reconfigurabile
1) DESCRIERE SUCCINTA
Furnizarea unui Kit de instruire /experimentare pentru sisteme embeded si reconfigurabile în cadrul proiectului
POSDRU/109/2.1/G/81578 „Stagiile de pregatire practica la agentii economici – o poarta de acces pe piata muncii”.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
38970000-5 Simulator tehnic de cercetare, de testare si stiintific (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Kit de instruire/experimentare pentru sisteme embeded si reconfigurabile 1 bucata.
Valoarea estimata fara TVA: 27,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 540.00 RON

LOT NR. 10 DENUMIRE: Netbook
1) DESCRIERE SUCCINTA
Netbook (3 buc.), conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
30231100-8 Terminale informatice (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Netbook (3 buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 3,600.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 72.00 RON

LOT NR. 2 DENUMIRE: Sistem modular de instruire-experimentare în domeniul
electronicii aplicate si tehnologiei informatiei (achizitii de date, procesare si
transmisie date în domeniul biomedical)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Sistem modular de instruire-experimentare în domeniul electronicii aplicate si tehnologiei informatiei (achizitii de date, procesare si
transmisie date în domeniul biomedical), conf. Caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
38424000-3 Echipament de masurare si de control (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Sistem mod. de instr.-experim. în dom. electronicii apl. si tehn. informatiei-1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 36,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 720.00 RON
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LOT NR. 3 DENUMIRE: Stand de instruire practica pentru achizitii de date si
modelare 3D
1) DESCRIERE SUCCINTA
Stand de instruire practica pentru achizitii de date si modelare 3D (1buc.), conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
32321200-1 Echipament audiovizual (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Stand de instruire practica pentru achizitii de date si modelare 3D (1 buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 22,500.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 450.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: Pachet modular de instruire practica pentru electronica
aplicata
1) DESCRIERE SUCCINTA
Pachet modular de instruire practica pentru electronica aplicata (1buc.), conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
39162200-7 Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Pachet modular de instruire practica pentru electronica aplicata (1buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 20,854.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 417.00 RON

LOT NR. 5 DENUMIRE: Computere portabile (Laptop)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Computere portabile (2 buc.), conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Computere portabile (2 buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 8,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 160.00 RON

LOT NR. 6 DENUMIRE: Tableta
1) DESCRIERE SUCCINTA
Tableta (3 buc.),conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
30213200-7 Tablet PC (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Tableta (3 buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 9,000.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 180.00 RON
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LOT NR. 7 DENUMIRE: Videoproiector
1) DESCRIERE SUCCINTA
Videoproiector (7 buc.),conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
38652120-7 Videoproiectoare (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Videoproiectoare (7 buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 16,100.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 322.00 RON

LOT NR. 8 DENUMIRE: Hard-disc extern
1) DESCRIERE SUCCINTA
Hard-disc extern (7 buc.),conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
30233132-5 Unitati de hard disk (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Hard-disc extern (7 buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 4,900.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 98.00 RON

LOT NR. 9 DENUMIRE: Masina de spiralat, Masina de tocat hârtie
1) DESCRIERE SUCCINTA
Masina de spiralat (1buc.), Masina de tocat hârtie (1buc.), conform caiet de sarcini atasat la prezenta.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
30123000-7 Masini de birou (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Masina de spiralat (1buc.), Masina de tocat hârtie (1buc.)
Valoarea estimata fara TVA: 250.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 5 luni incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 5.00 RON
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