Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Proiect: POSDRU/183/5.1/S/151251 „Imbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate din
regiunile Centru și Nord-Vest”
Proiect realizat de „Soft Aplicativ Si Servicii S.A.” Sibiu în parteneriat cu „Informatica S.A.” Oradea
Anunț publicitar
SC Soft Aplicativ și Servicii SA, cu sediul în Sibiu, str. Someșului nr. 19, în calitate de Achizitor, anunță
lansarea procedurii de achiziție pentru achiziționarea de „Echipamente IT și licențe” necesare implementării
proiectului ID POSDRU/183/5.1/S/151251 „Imbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate
din regiunile Centru și Nord-Vest” proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cod SMIS: 58310
Lotul ce face obiectul achiziției are următoarea componență:
1. Calculatoare laptop pentru sala mobilă, cod CPV 30213100-6, 18 buc
2. Multifuncțională performanta de mare capacitate cod CPV 30232110-8, 1 buc
3. Aparat foto profesional, cod CPV 38651000-3, 2 buc
4. Tableta cu accesorii cod CPV 30213200-7, 3 buc
5. Videoproiector portabil cod CPV 38652120-7, 1 buc
6. Router professional pentru conexiune laborator mobil cod CPV 32413100-2, 1 buc
7. Casă de marcat portabilă cod CPV 30142200-8, 2 buc
8. Licențe suita Office (sau echivalent) ProPlus 2013 SNGL OLP NL, cod CPV 48310000-4, 18 buc
9. Licențe suita creative design (Photoshop, Illustrator,Indesign), cod CPV 48328000-3, 18 buc
10. Licențe antivirus, cod CPV 48760000-3, 18 buc
Achiziția se va realiza prin procedura simplificată reglementată de „Ordinului MFE 1120/2013 privind
aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din
instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele
financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrari” și in
conformitate cu Ordinul MFE 1191/2014 privind aprobarea Instrucțiunii aferente OMFE 1120/2013.
Bugetul alocat pentru achizitie este de 267.510 lei (TVA inclus)
Ofertanții interesați, al căror obiect de activitate autorizată corespunde obiectului achiziției, pot depune
oferte conform instrucțiunilor din Specificațiile tehnice ale achiziției (documentația pentru ofertanți) postate
împreună cu prezentul anunț și cu formularele în format .docx, pentru ofertanți pe site-ul MFE. Termenul
limită pentru depunerea ofertelor este 17 iunie 2015 orele 16.00.
Pentru informații suplimentare legate de procedura de achiziție, persoana de contact este :
Cismaşiu Dan: cismasiu@sas-sibiu.ro, tel:0269 210161, 0722 676648
Drașovean Aurica: a.drasovean@yahoo.com, tel:0269 210710
Director,
Cismașiu Dan
PARTENER
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SPECIFICATII TEHNICE
(documentație pentru ofertanți)
privind
Achiziţia de Echipamente IT și Licențe

Aprobat,
Director
Cismașiu Dan

Achizitor:

SOFT APLICATIV ŞI SERVICII S.A.

Titlul proiectului
POSDRU:

„Imbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate din
regiunile Centru și Nord-Vest”

ID proiect POSDRU:

POSDRU/183/5.1/S/151251

Sursa de finanțare

Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului

Beneficiar - Lider de parteneriat
Procedura simplificata conform „Ordin MFE 1120/2013 privind
aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in
cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul
„Convergenta” precum si in cadrul proiectelor finantate prin
mecanismele financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrari” ,

Procedura de achiziție
aplicată

Tipul achiziției

Achiziții private

Obiectul contractului

Contract de furnizare produse - Echipamente IT și licențe

Denumirea produselor
ce fac obiectul achiziției

1. Calculatoare laptop pentru laborator mobil, cod CPV
30213100-6, 18 buc
2. Multifuncțională performantă de mare capacitate cod CPV
30232110-8, 1 buc
3. Aparat foto profesional, cod CPV 38651000-3, 2 buc
4. Tableta cu accesorii, cod CPV 30213200-7, 3 buc
5. Videoproiector portabil cod CPV 38652120-7, 1 buc
6. Router professional pentru conexiune laborator mobil cod CPV
32413100-2, 1 buc
7. Casă de marcat portabilă, cod CPV 30142200-8, 2 buc
8. Licente suita OfficeProPlus 2013 (sau echivalent) SNGL OLP
NL, cod CPV 48310000-4, 18 buc
9. Licente suita creative design (Photoshop, Illustrator,Indesign),
cod CPV 48328000-3, 18 buc
10. Licente antivirus, cod CPV 48760000-3, 18 buc

1. Achizitor - date de contact
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S.C Soft Aplicativ şi Servicii S.A.
Sediu social: strada Someşului nr. 19, Cod poștal: 550003, Localitate: Sibiu, Jud. Sibiu
Nr. înregistrare la registrul comerțului J32/94/1991,
Cod Identificare fiscală RO2577839
Telefon: +40 269 210161; Fax: +40 269 211377
Adresa de internet : www.sas-sibiu.ro
Persoane de contact:
Cismaşiu Dan: cismasiu@sas-sibiu.ro, tel:0269 210161, 0722 676648
Drașovean Aurica: a.drasovean@yahoo.com, tel:0269 210710
2. Termene procedură achiziție
a) Termen limită de depunere (primire) a ofertelor la sediul achizitorului:
b) Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:
c) Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:

17 iunie 2015, ora 16
12 iunie 2015
15 iunie 2015

3. Adresa unde se primesc ofertele: S.C Soft Aplicativ și Servicii SA strada Someşului nr. 19 etaj
1, Secretariat-camera 101, Cod poștal: 550003, Localitate: Sibiu, Ţara: România
4. Modul de prezentare a ofertelor , analiza ofertelor și alegerea ofertei pentru contractare
4.1. Oferta va fi redactată în limba romană. Ofertanții vor întocmi oferta prin completarea
formularelor solicitate de achizitor și depunerea documentelor solicitate, conform instrucțiunilor
din prezentele specificații tehnice.
4.2. Oferta se va întocmi într-un exemplar original și va fi înaintată:prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire (serviciu poștal oficial) pe adresa indicată sau livrată personal (inclusiv prin
serviciu de curierat) până la data limită de depunere a ofertelor.
4.3. Oferta va avea o atașată o scrisoare de înaintare a ofertei, completată conform formularului nr.1,
semnată și datată și care va însoți plicul ce va avea următoarea componență:
4.3.1. Opisul cu documente - formular 2
4.3.2. Informații despre ofertant - formular 3
4.3.3. Declarație privind neîncadrarea în art. 180 și 181 din OUG 34/2006- formular 4
4.3.4. Declarație privind conflictul de interese (art. 14 din OUG 66/2011) - formular 5.
Persoanele implicate în procedura de achiziție și membrii comisiei de evaluare a ofertelor:
Cismașiu Dan, Filip Viorica, Stănescu Elena, Drașovean Aurica, Arsin Gheorghe.
4.3.5. Oferta tehnică - formular 6. Produsele solicitate de către Achizitor necesare derulării
proiectului finanţat din FSE, sunt descrise în continuare în prezentele specificații tehnice
(documentația pentru ofertanți). Fiecare ofertant va întocmi oferta tehnică cu indicarea
datelor solicitate prin formularul 6, în vederea evaluării de către achizitor a ofertei.
4.3.6. Oferta financiară cu centralizatorul de prețuri - formular 7. Prețul total oferit nu va putea
depăși bugetul alocat și nici prețul unitar maximal indicat pentru fiecare din produs
4.4. Locul de depunere a ofertelor este Secretariatul achizitorului , SC Soft Aplicativ și Servicii SA,
camera 101, la adresa și până la termenul limită indicat. Analiza ofertelor se va face de o comisie a
achizitorului, prin compararea ofertelor primite, în raport cu specificațiile tehnice (documentația
pentru ofertanți) publicate pe site-ul MFE. Oferta trebuie sa cuprindă toate produsele. Nu se
acceptă oferte parțiale numai pentru unele din produsele solicitate. Ofertele care nu îndeplinesc
caracteristicile minimale din cerințele tehnice și/sau nu sunt întocmite conform specificațiilor
tehnice, vor fi considerate necorespunzătoare.
4.5. Ofertanții vor putea lua la cunoștință despre rezultatul evaluării și oferta selectată din anunțul de
atribuire publicat pe site-ul MFE. Ofertantul a cărui ofertă va fi selectată va fi invitat de achizitor în
vederea semnării contractului de achiziție.
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5. Obiectul achiziției
5.1. Descrierea produselor – cerințe tehnice
5.1.1 Calculatoare laptop pentru laborator mobil, cod CPV 30213100-6, 18 buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 4000 lei/buc.
Caracteristici

Hard Disk
Unitate optică
Placă video

Cerinte minime obligatorii
Intel Core i7 sau echivalent (4 nuclee, Turbo Boost până la
3600 MHz, Cache 6144 KB) sau echivalent
Instalata, minim 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM (1 modul), cu
posibilitate de extindere la 16 GB RAM
Minim 1TB, amovibil
DVD-R/RW 9.5mm, amovibil
Integrata, minim 2048 MB

Audio

Difuzoare stereo, Microfon integrat

Camera Web

HD

Networking

Bluetooth: 4.0 + LE, Ethernet: LAN 10/100/1000,
Wireless: 802.11 ac/a/b/g/n

Porturi intrare/ieşire integrate

HDMI, Iesire audio, Microfon, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0, VGA.

Carcasa

Carcasa din materiale rezistente, ABS plastic, negru/argintiu
Tastatură internatională, cu bloc de taste numerice distinct,
rezistenta la varsarea accidentala lichide. Pointing device,
touch pad wide sub tastatura cu functii multi touch.
Li Ion 6 Celule

Procesor
Memorie

Tastatură
Acumulator
Monitor

17,3" rezolutie nativa 1600 x 900, format wide (16:9
aspect), tip display LCD LED, format display HD+.

Sistem de operare

Microsoft Windows 8.1 Professional, 64 biti

5.1.2. Multifuncțională performanta de mare capacitate, cod CPV 30232110-8, 1 buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 11.600 lei.
Caracteristici
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Cerinte minime obligatorii
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Functii disponibile
Format documente

Copiator, print retea, scan color de retea
A3 – A5R

Functii Copiere
Viteza de copiere

Modul de copiere fata-verso
Memorie electronică
Copii multiple

- minim 25 pagini / minut A4,
- minim 16 pagini / minut A3
- 25 – 400%
- Zoom diferenţiat pe axele X si Y
2400 x 600 dpi, 256 tonuri de gri
- 2 casete x 550 coli A3-A5 la 80 g/mp,
- By-pass pentru 100 coli A3-A5R la 80 g/mp
Duplex automat, fara limita
Min. 2 GB memorie RAM si 320 GB hard disk
1-999 pagini

Timp de incalzire

Max. 22 secunde

Timp de ieşire a primei copii

Max. 4,9 secunde

Alimentator automat de documente

- Da, fata-verso automat, capacitate 100 coli la 80 g/mp;
- Medii acceptate: 40 - 150 g/mp
Tactil, LCD

Zoom
Rezoluţie copiere
Capacitate alimentare hârtie

Afisaj
Functii tiparire
Viteza de printare

- minim 25 pagini / minut A4,
- minim 16 pagini / minut A3
2400 x 600 dpi
Windows 8, 7, XP / Vista, Mac OS, Unix, Linux
- 10/100/1000 BaseT, USB 2.0;
- Optional wireless, bluetooth
PCL6, PostScript 3, XPS
Tiparire confidentiala, tiparire de proba, tiparire planificata,
tiparire spre HDD, tiparire in format brosura

Rezolutie tiparire
Drivere
Interfete
Limbaje de tiparire
Functii tiparire
Functii scanare
Scan color
Viteza scanare
Rezolutie scanare
Formate fisiere obtinute automat in
urma scanarii
Tipuri scanare
Alte functii si accesorii
Coduri de acces
Memorare setari
Document management
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Da
Min. 43 pagini color pe minut (A4, 300 dpi)
Max. 600 dpi
- standard - fisiere needitabile: JPEG, single/multi TIFF, XPS,
PDF
- optional - fisiere editabile: DOC, XLS, HTML, CSV, RTF, PDF
editabil, PPT, text formatat, text neformatat
Scanare in fisier, scanare pe HDD echipament, scanare catre
adresa de e-mail, scanare catre port USB
Min. 5000
Min. 5000 de locatii (sabloane) pentru memorari setari
organizate pe functii complexe de copiere/tiparire/scanare
- Stocare documente pe HDD din functiile de copiere, tiparire,
scanare;
- Minim 80.000 de documente stocate pe HDD;
- Accesare/vizualizare/copiere/combinare documente de pe
HDD copiator din retea prin web-browser;
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Administrare echipament in retea

Alte functii

Stand cu role
Consumabile incluse
5.1.3.

Aparat foto profesional, cod CPV 38651000-3, 2 buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 1600 lei/buc.

Caracteristici

Cerinte minime obligatorii
Cupla accesorii ISO 518 cu sincronizare si contacte de date
Sistem de iluminare avansata fara fir (CLS)
TTL: control blit i-TTL cu senzor RGB de 420 pixeli
Portret de noapte
Portret
Ridicare manuala prin actionarea butonului
Prim-plan
Auto
Blit automat cu ridicare automata P, S, A, M
Auto / Corectare efect ochi rosii
Sincronizare perdea posterioara
Sincronizare lenta
Auto / Corectare efect ochi rosii / Sincronizare lenta
Auto
Sincronizare lenta perdea posterioara
Corectare efect ochi rosii
Lumina de umplere
Blit dezactivat
Sincronizare lenta cu reducere ochi rosii
Auto / Sincronizare lenta

Blitz extern:

Blitz integrat:

Mod de lucru blitz:

Ecran/Vizor
Ecran LCD (inch):
Senzor
Rez. senzor (Mp):
Dimensiune senzor (mm):
Puncte de focalizare:
Obiectiv
Dimensiuni obiectiv (mm):
Lentile:
Montura:
Distanta focala (mm):
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- Criptare HDD cu algoritm AES 256 biti
- Limitare acces la nivel de utilizator (cod departament),
la nivel de numar pagini;
- Raportare activitate utilizator pe format hartie, functie
utilizata;
- Raportare erori, coduri de service pe e-mail
- Stergerea automata a marginilor negre la copierea de
carti (cand nu exista posibilitatea inchiderii complete a
alimentatorului de documente);
- Sortare automata a documentelor copiate
Da
Pentru min. 35.000 pagini A4 la o incarcare de 6%

3
24.2
23.2 x 15.4
11 puncte
18 - 55
18-55mm f/3.5-5.6
Nikon F sau echivalent
18 - 55
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Focalizare:

Diafragma:
Viteza obturator (secunde):
Captare imagine
Expunere:
Cadre pe secunda:
Rezolutii foto:
Sensibilitate ISO:

Balans alb:

Declansare automata (sec):
Efecte foto:

Format poze (tip fisier):

Captare filme
Format inregistrare video:
Tip memorie:
Conexiuni
Interfata USB:
Interfata:
Accesorii incluse:

AF zona dinamica
11 puncte / automatic si manual
AF punct unic
AF zona automata
AF urmarire 3D (11 puncte)
3.5 - 5.6
30 - 1/4000 sec
+/- 5 EV in incrementi de 1/3 EV
4
6016 x 4000
3008 x 2000
4512 x 3000
100 - 6400 in incrementi de 1 EV
Lumina de zi
Auto
Innorat
Fluorescent (7 tipuri)
Presetare manuala
Blit Incandescent
Umbra
2 / 5 / 10 sau 20 sec
Culoare selectiva
Miniatura
Schita color
DPOF
JPEG
PictBridge
DCF 2.0
NEF (RAW)
Exif 2.3
NEF (RAW) + JPEG
Full HD
SDXC
SDHC
SD
USB 2.0 High Speed
Iesire mini HDMI tip C
Iesire video NTSC / PAL
Iesire audio
Obiectiv 18-55 mm f/3.5-5.6G VR II

5.1.4. Tableta cu accesorii, cod CPV 30213200-7, 3 buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 850 lei/buc.
Caracteristici
PARTENER

Cerinte minime obligatorii
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Sistem de Operare

CPU

AndroidTM 4.4 sau mai nou
10.1" LED Backlight WXGA (1280x800) Screen
IPS Panel
10 finger multi-touch support
Anti-fingerprint coating
Quad-Core, 1.5 GHz

Memory

1GB

Storage

8GB/16GB/32GB eMMC *2
WLAN802.11 b/g/n
Bluetooth V4.0
Support Miracast
0.3 MP Front Camera
2 MP Rear Camera
5 MP Rear Camera (On selected models)
Stereo Speakers
•1 × Micro USB
•1 × 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in)
•1 × Micro SD Card Reader,up to 64GB
•G-Sensor
•E-compass sensor
•Hall sensor
autonomie 9.5 hours
GPS & Glonass

Display

Wireless Data Network

Camera
Audio
Interfete

Sensor
Acumulator
Navigatie

5.1.5. Videoproiector portabil cod CPV 38652120-7, 1buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 2500 lei.
Caracteristici
System de Proiectie
Rezolutie nativa
Luminozitate* (ANSI Lumens)
Contrast
Tip lampa
Format
Marime imagine
Zoom
Tip Lampa
Mod lampa(normal/economic/smartEco

Cerinte minime obligatorii
3LCD
XGA(1024x768)
Minim 2600
Minim 3000:1
UHP 210W
Native 4:3 (5 aspect ratio selectable)
37"-300"
1.2:1
210W
3500/5000/10000 hours

Resolutiii suportate

VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)
Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component)

Interfete
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HDMI 19-pin (HDCP support)
Composite Video in (RCA) x 1
stereo mini jack (shared with Video in)
LAN (RJ45) x 1 (LAN Control & LAN Display)
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USB (Type A,B)
USB wireless LAN module IFU-WLM3
Difuzor 1 w
Remote Control w/ Battery
Power Cord (by region)
User Manual CD

Wi-Fi
sunet

5.1.6 Router professional pentru conexiune laborator mobil cod CPV 32413100-2, 1 buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 1300 lei.
Caracteristici
Sistem de operare:
Conexiuni

Cerinte minime obligatorii
RouterOS




Wi-Fi
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de
porturi
Port WAN
Porturi de intrare/ieşire
Performanță
Memorie internă
Procesor încorporat
Processor frequency
Numărul de nuclee de procesor

Standard: 802.11 b/g/n
TX power: max 30 dBm (1000mW)
Antenă: omni 2x 4dBi
24x 10/100/1000 Mbit/s
Ethernet (RJ-45)
micro USB, SFP+
128 Mega bytes
Atheros AR9344 @ 600 MHz
1.2 MHz
9

5.1.7 Casă de marcat portabilă cod CPV 30142200-8, 2 buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 600 lei/buc.
Caracteristici
Memorii de articole (PLU):
Grupe de TVA
Forme de plată:
Dimensiune hârtie
Afișaj pentru operator
Conectivitate
Dimensiuni

Cerinte minime obligatorii
3000. Departamente: 10. Jurnal electronic intern flash 2 GB
5.
numerar, card, tichet
rolă de 57 mm latime, 50 mm diametru
LCD cu 2 rânduri (back light). Afișaj pentru client LCD cu
două rânduri
1 x RS232 (pentru scanner sau alte periferice);1 x sertar de
bani;1 x port USB-Mini
207 x 97 x 69 mm. Greutate : 530 g.

5.1.8. Licente suita Office (sau echivalent) ProPlus 2013 SNGL OLP NL, cod CPV 48310000-4,
18 buc. Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 3100 lei/ buc.
Caracteristici
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Cerinte minime obligatorii
Pachetul software care sa contina:
Software editare texte,
Software calcul tabelar,
Software editare cataloage si materiale marketing,
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Caracteristici minime obligatorii

Software posta electronica,
Software aplicatie pentru prelucrare baza de date.
Software aplicatie pentru prezentari
O singura cheie de activare pentru toate produsele.

5.1.9 Licente suita creative design (Photoshop, Illustrator,Indesign), cod CPV 48328000-3,
18 buc. Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 5900 lei/buc.
Caracteristici
Componente de baza:
Photoshop
Illustrator
Indesign

Cerinte minime obligatorii
Editare imagini digitale, creare grafică vectorială și realizare
documente de imprimare de calitate superioară.
Editare imagini în Photoshop
Editare video în Photoshop
Grafică vectorială în Illustrator
Pagini profesioniste pentru imprimare în InDesign
Creare fisiere PDF, editare și salvare

5.1.10 Licente antivirus, cod CPV 48760000-3, 18 buc.
Prețul unitar inclusiv TVA, oferit, nu va putea depăși 620 lei/buc.
Caracteristici
Antivirus și Anti-spyware.

Cerinte minime obligatorii
Active Virus Control pentru monitorizare comportament al
proceselor în timp real, în timp ce acestea rulează, și
semnalare activitățile suspecte.
Analizare si blocare site-urile web ce pot duce la diverse
tentative de fraudă sau furt de date ale cărților de credit.

Antiphishing

Funcție rapidă de scanare a
vulnerabilității
Optimizare PC.
Tranzacții bancare și cumpărături online
sigure

Avertizare automat dacă există software de securitate
neactualizat sau vulnerabil, dacă sunt instalate toate patchurile de securitate Windows, precum și dacă există evetuale
setări de sistem nesigure.
Accelerare automat a vitezei sistemului și eliberarea spațiului
pe disc prin rularea tuturor procedurilor cunoscute de
optimizare
Efectuare tranzacții online dintr-un browser unic, dedicat,
care protejează conturile împotriva fraudelor.

Raport de securitate

Afișare starea generală de securitate pentru ultima
săptămână, precum și totalul problemelor remediate .

Browsing sigur. Protecție confidențialitate.

Semnalare dacă un link este sigur înainte de a-l accesa din
lista de rezultate la căutările în Google și Bing. Blocare accesl
la link-urile infectate pe care s-a dat deja click..
Monitorizare în mod continuu conexiuni Internet și prevenire
accesul neautorizat, chiar și prin intermediul unei rețele
wireless.

Filtru Firewall
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Antispam prin tehnologii Cloud

Împiedicare ca e-mailurile nedorite să ajungă în Inbox-ul
beneficiarului, fiind bazată în totalitate pe tehnologia Cloud.

Stocare sigură online.

În cazul în care amenințările cibernetice, precum cele de tip
rootkit, nu pot fi șterse de pe sistemul de operare Windows,
computerul va fi repornit în "Rescue mode" - un mediu sigur
care este folosit la curățarea și restabilirea computerului.
Blochează, șterge și localizează laptop-ul folosind orice
dispozitiv conectat la Internet pe care îl ai la îndemână.

Dispozitiv Anti-Theft
Criptare fișiere

Închide fișierele confidențiale într-un seif codat.

5.2. Cerințe generale privind achiziția
 Produsele (echipamentele IT- pozițiile de la 5.1.1 la 5.1.7 inclusiv) trebuie să fie noi, nefolosite,
fără defecte, de ultimă generație și să încorporeze toate îmbunătățirile recente în proiectare și
structura materialelor. Certificarea că produsele sunt noi se va face de furnizor pe documentele de
livrare.
 Termenul de garanție pentru echipamentele IT (pozițiile de la 5.1.1 la 5.1.7 inclusiv) este de minim
24 luni și curge de la data recepției produselor.
 Pentru licențe (pozițiile de la 5.1.8 la 5.1.10 inclusiv), fișa tehnică sau documentul echivalent care
dau dreptul de utilizare, trebuie să permită actualizarea automată pentru o perioadă de cel puțin 24
de luni pentru licențele office, cel puțin 36 luni pentru licențele antivirus respectiv cel puțin 12 luni
pentru licențele suita creativ design, începând cu data activării.
6. Prețul contractului,
 Bugetul alocat pe total contract este de 267.510 lei și include TVA
 Oferta trebuie să cuprindă toate produsele solicitate și în cantitățile solicitate. Pretul nu va
putea depăși bugetul total alocat și nici nivelul de preț unitar maximal indicat pentru
fiecare tip de produs.
 Prețul oferit va include toate cheltuielile inclusiv transport, taxe, inclusiv eventualele cheltuieli
sau speze legate de perioada de garanție.
 Nu se acceptă modificarea sau actualizarea ulterioară a prețului contractului.
7. Termenul de livrare, locul de livrare, facturarea și plata:
 Termenul de livrare este de maxim 30 zile de la semnarea contractului.
 Livrarea se va face la sediul achizitorului Soft Aplicativ şi Servicii S.A., Sibiu, Strada Someşului
nr. 19, jud. Sibiu.
 Produsele trebuie să fie însoțite la livrare de următoarele documente: factură, certificat de
garanție, manualul de utilizare sau documentul echivalent în limba română.
 Facturarea se va face separat, pe echipamente IT respectiv licențe. Pe fiecare din cele două
facturi se va înscrie mențiunea „ produse necesare proiectului POSDRU/183/5.1/S/151251”.
 Recepția produselor se va face la sediul achizitorului în prezența furnizorului.
 Plata facturilor se va face în lei, cu ordin de plată, în contul furnizorului indicat în contract, în
termen de maxim 60 zile de la recepția integrală a tuturor produselor.
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data depunerii ofertei . Ofertantul are obligația de a
menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate de mai sus.
9. Durata contractului - 2 luni de la semnarea contractului.
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10. Semnarea contractului: Ofertantul a cărui ofertă a fost selectată și căruia I s-a atribuit contractual,
este obligat să se prezinte în data stabilită de achizitor pentru semnarea contractului sau la o altă dată
convenită cu achizitorul, care însă nu va depăși un termen limită de 5 zile de la data transmiterii
comunicării de către achizitor a invitației de a se prezenta pentru semnarea contractului. În cazul
nerespectării termenului, sau al refuzului de a semna contractul, achizitorul este îndreptăţit să atribuie
contractul ofertantului clasat pe locul următor fie să relanseze procedura de achiziţie.
Anexa: formularele pentru ofertanți
Funcție
proiect
Nume
prenume
Semnătura
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Manager proiect

Responsabil financiar

Responsabil achiziții

Expert IT –

Filip Viorica

Stănescu Elena

Drașovean Aurica

Arsin Gheorghe
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FORMULARE

Formular 1, Scrisoare de înaintare
Formular 2 Opis documente
Formular 3, Informații despre ofertant
Formular 4, Declarație privind neîncadrarea în art. 180 și 181 din OUG 34/2006
Formular 5, Declarație privind conflictul de interese(art. 14 din OUG 66/2011)
Formular 6, Oferta tehnică
Formular 7, Oferta financiară cu centralizatorul de prețuri
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Formular 1

SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI
Ofertantul
___________________

Înregistrare la sediul achizitorului

(denumire / sediu )

Către

nr._________data___________ora_____

SC Soft Aplicativ și Servicii SA,
Sibiu, str. Someșului nr. 19 etaj 1 – secretariat cam. 101
Subscrisa ................................................................, cu sediul in………………….…, str.

………….,

înregistrată

la

Oficiul

Registrului

Comerțului………………………….,

sub

nr……………,

reprezentanta legal prin .................................................., in calitate de ofertant la procedura de
achiziție privind achiziția de Echipamente IT și licențe privind pe Achizitorul SC Soft Aplicativ și
Servicii SA Sibiu,
Ca urmare a anunţului publicitar și a documentației pentru ofertanți publicate pe site-ul
MFE, privind achiziția de Echipamente IT și licențe, cu aplicarea procedurii simplificate prevăzute
de Ordinul MFE 1120/2013 privind procedura simplificată aplicabilă beneficiarilor privați și Ordinul
MFE 1191/2014 privind aprobarea Instrucțiunii aferente ordinului MFE 1120/2013, în vederea
achiziției de produse necesare proiectului „Imbunătățirea capacității de ocupare în zone foste

industrializate din regiunile Centru și Nord-Vest”, ID-POSDRU/183/5.1/S/151251, noi
______(denumirea/numele operatorului economic) ____ vă transmitem alăturat:
Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând în interior:
a) opisul documentelor
b) formularele 3, 4 și 5 si documentele solicitate în

specificațiile tehnice (documentația pentru

ofertanți) – formularele privind informațiile despre ofertant, neîncadrarea în art. 180 și 181 din OUG
34/2006 și declarația privind conflictul de interese (art. 14 din OUG 66/2011).
c) oferta tehnică- formular 6
d) oferta finaciară cu centralizatorul de prețuri- formular 7
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării ___________

Cu stimă,

Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată )

Formular 2
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Ofertantul
___________________
(denumire / sediu )

Opis documente
achiziția de Echipamente IT și licențe privind pe Achizitorul SC Soft Aplicativ și Servicii SA Sibiu

Nr. crt.
0
1.
2.
3.

1

2

Informații despre ofertant

- formular 3

Declaraţia privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute de art. 180 și 181
din OUG 34/2006
- formular 4
Declarație privind conflictul de interese(art. 14 din OUG 66/2011)

- formular 5

4.

Oferta tehnică

- formular 6 cu anexe

5.

Oferta financiară

- formular 7

Data completării_____________
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Numărul
filei

Tip document

Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată )
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Formular 3

Ofertantul
___________________
(denumire / sediu )

INFORMAŢII GENERALE despre ofertant
1. Denumirea/numele ofertantului:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului social:
4. Telefon; Fax; E-mail:
5. Numărul de cont (cod IBAN) și Banca ofertantului:
6. Reprezentantul legal al ofertantului - date de contact și persoana desemnată de ofertant pentru
procedura achiziției - date de contact
7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare (sau echivalent pentru persoane fizice/juridice străine)

_____(numărul, data și locul de înmatriculare/înregistrare)___; se va anexa copie semnată pentru
conformitate cu originalul.

8 . Obiectul de activitate principal: ______(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)___
8.1. Activităţi CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziție (se va anexa, certificatul

constatator – în original sau copie conformă cu originalul- sau document echivalent) conform
căruia ofertantul este autorizat să desfășoare activitatea CAEN în care se înscrie obiectul
contractului de achiziţie)

Data completării ___________

Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată )
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Formular 4

Ofertantul
___________________
(denumire / sediu )

DECLARATIE
privind eligibilitatea și neîncadrarea in prevederile art. 180 și 181 din OUG 34/2006
Subsemnatul……………………………………reprezentant al ................................................................,
cu sediul in…………, str…………., inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului…………………., sub
nr……………, in calitate de ofertant la procedura privind achiziția de „Echipamente IT și licențe”,
cu aplicarea procedurii simplificate prevăzute de Ordinul MFE 1120/2013 privind procedura
simplificată aplicabilă beneficiarilor privați și Ordinul MFE 1191/2014 privind aprobarea Instrucțiunii
aferente ordinului MFE 1120/2013 - achiziția de produse necesare proiectului „Imbunătățirea
capacității de ocupare în zone foste industrializate din regiunile Centru și Nord-Vest”, IDPOSDRU/183/5.1/S/151251, având ca Achizitor pe SC Soft Aplicativ și Servicii SA, cu sediul în
Sibiu, str. Someșului nr. 19, declar pe propria răspundere sub sancțiunea excluderii din
procedura de achiziție si sub sancțiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că:
o ofertantul pe care îl reprezint are capacitatea de a livra produsele ce fac obiectul procedurii
de achiziție
o declar în numele ofertantului pe care îl reprezint că la prezenta procedura nu particip în doua
sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala şi o
alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca
subcontractant în cadrul unei alte oferte.
o în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau
spălare de bani
o ofertantul nu este în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activităţile comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii; de asemenea, declar că ofertantul nu este într-o situaţie similară cu
cele anterioare, reglementată prin lege și nu face obiectul unei proceduri legale pentru
declararea în una dintre situaţiile menționate
o în ultimii 2 ani ofertantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale fără să existe situații de
îndeplinire defectuoasă a obligațiilor contractuale din motive imputabile, fapt care să fi produs
sau este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor
o nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greşeli în materie profesională
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înțeleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă.
Data completării ___________
Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată
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Formular 5
Ofertant
___ (denumirea/numele)____

DECLARATIE privind neîncadrarea in prevederile art. 14 din OUG 66/2011
Subscrisa ................................................................, cu sediul in…………, str…………., inregistrata la
Oficiul Registrului Comerțului…………………., sub nr……………,
reprezentanta legal prin
..............................................................................., in calitate de ofertant la procedura privind
achiziția de „Echipamente IT și licențe”, cu aplicarea procedurii simplificate prevăzute de Ordinul
MFE 1120/2013 privind procedura simplificată aplicabilă beneficiarilor privați și Ordinul MFE
1191/2014 privind aprobarea Instrucțiunii aferente ordinului MFE 1120/2013 - achiziția de produse
necesare proiectului „Imbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate din
regiunile Centru și Nord-Vest”, ID-POSDRU/183/5.1/S/151251, având ca Achizitor pe SC
Soft Aplicativ și Servicii SA, cu sediul în Sibiu, str. Someșului nr. 19, declar pe propria răspundere
sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție si sub sancțiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca societatea:
Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 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, şi
anume:
 nu există legături între subscrisa si structurile acţionariatului Achizitorului
 nu exista legături între subscrisa si persoanele implicate în procedura de achiziție, respectiv
reprezentantul legal și membrii comisiei de evaluare a ofertelor indicați în specificațiile tehnice
(documentația pentru ofertanți)
 nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante la prezenta procedura de achiziție.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Achizitorul
de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie şi de
a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G.
nr.66/2011.
Subscrisa, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înțeleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă.
Data completării ___________
Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată
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Formular 6

Ofertantul
___________________
(denumire / sediu )
FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICĂ
Către

SC Soft Aplicativ și Servicii SA,
Sibiu, str. Someșului nr. 19 etaj 1 cam. 101
Urmare anunţului publicitar și a documentației pentru ofertanți publicate pe site-ul MFE, privind

achiziția de „Echipamente IT și licențe” privind pe Achizitorul SC Soft Aplicativ și Servicii SA Sibiu,
cu aplicarea procedurii simplificate prevăzute de Ordinul MFE 1120/2013 privind procedura
simplificată aplicabilă beneficiarilor privați și Ordinul MFE 1191/2014 privind aprobarea Instrucțiunii
aferente ordinului MFE 1120/2013, în vederea în vederea achiziției de produse necesare proiectului

„Îmbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate din regiunile Centru și
Nord-Vest”, ID-POSDRU/183/5.1/S/151251, avem plăcerea să vă transmitem oferta tehnică
pentru produsele respective.
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este câștigătoare, să livrăm produsele conform
caracteristicilor tehnice ofertate mai jos.
Prezentăm în tabelul de mai jos datele solicitate pentru produsele ofertate, în vederea evaluării
ofertei noastre și anexăm documentele cu care facem dovada acestora:
N
r
.
c
r
t

Caracteristici tehnice
solicitate de achizitor

Caracterisitici tehnice
ofertate

Observatii

1
.

Data completării ___________
Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată )
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CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către

SC Soft Aplicativ și Servicii SA,
Sibiu, str. Someșului nr. 19 etaj 1 cam. 101

Urmare anunţului publicitar și a documentației pentru ofertanți publicate pe site-ul MFE, privind
privind achiziția de „Echipamente IT și licențe”, cu aplicarea procedurii simplificate prevăzute de
Ordinul MFE 1120/2013 privind procedura simplificată aplicabilă beneficiarilor privați și Ordinul MFE
1191/2014 privind aprobarea Instrucțiunii aferente ordinului MFE 1120/2013 în vederea achiziției de
produse necesare proiectului „Imbunătățirea capacității de ocupare în zone foste
industrializate din regiunile Centru și Nord-Vest”, ID-POSDRU/183/5.1/S/151251, avem
plăcerea să vă transmitem oferta financiară, ce include și centralizatorul de prețuri pentru produsele
respective.
Oferta noastră financiară este pentru suma de _____ lei (suma în cifre și litere inclusiv TVA)
conform centralizatorului de preț anexat, plătibilă după recepţia produselor, în condițiile menționate
în specificațiile tehnice (documentația pentru ofertanți).
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este selectată, să furnizăm produsele cu
caracteristicile din oferta tehnică cu respectarea celorlalte cerințe din specificațiile tehnice
(documentația pentru ofertanți), cerințe care vor fi incluse în contractul ce se va încheia.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci) de zile,
respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie, aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind selectată,
vor constitui un contract angajant între noi.
Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită și că va fi selectată oferta cu cele mai multe avantaje tehnice și financiare pentru realizarea
proiectului.

Data completării ___________
Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată )

PARTENER
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..................................................................
(denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Anexă la oferta financiară - formular 7
Nr.
crt.

Descrierea produselor

U.M

Cant
itate

Preț unitar
fara TVA
lei

Valoare
făra TVA
lei

Preț unitar
cu TVA
lei

Valoare cu
TVA
lei

1

2
Echipamente IT compuse din:
Calculatoare laptop pentru
laborator mobil
Multifunctională performanta de
mare capacitate
Aparat foto profesional
Tableta cu accesorii
Videoproiector portabil
Router professional pentru
conexiune laborator mobil
Casă de marcat portabilă
Total echipamente IT - lei

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Licențe
Licente suita OfficeProPlus 2013
SNGL OLP NL
Licente suita creative design
(Photoshop, Illustrator,Indesign)
Licente antivirus
Total licențe – lei

Buc
Buc

18
1

Buc
Buc
Buc

2
3
1

Buc

1

Buc

2

Buc

18

Buc

18

Buc

18

Total general - lei
Data completării ___________
Ofertant,
...................................
(numele reprezentatului legal și semnătura autorizată
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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
Proiect: POSDRU/183/5.1/S/151251 „Imbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate din
regiunile Centru și Nord-Vest”
Proiect realizat de „Soft Aplicativ Si Servicii S.A.” Sibiu în parteneriat cu „Informatica S.A.” Oradea

Anunț privind atribuirea contractului de achiziții de furnizare de
„Echipamente IT și licențe”
SC Soft Aplicativ și Servicii SA - achizitor , cu sediul în Sibiu, str. Someșului nr. 19 jud. Sibiu,
cod poștal 550003, J32/94/1991, CUI-RO2577839, tel 0269210161, fax 269211377,
Cu privire la procedura de achiziție organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru
achiziționarea de „Echipamente IT și licențe”, necesare implementării proiectului ID
POSDRU/183/5.1/S/151251 „Îmbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate din regiunile
Centru și Nord - Vest” proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cod SMIS: 58310,
Anunță
atribuirea în data de 19.06.2015 a contractului de furnizare – achiziția de „Echipamente IT și
licențe” ofertantului SC UNION CO SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Miron Costin nr.12A și semnarea
contractului de furnizare la data de 24.06.2015, cu o valoare de 258.995 lei inclusiv TVA, pe o
durată de două luni.
Procedura de achiziție aplicată: procedura simplificată reglementată de „Ordinului MFE
1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați in cadrul proiectelor
finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” precum si in cadrul proiectelor finanțate prin
mecanismele financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare bunuri, servicii sau
lucrări”
Anunțul de participare la procedură și specificațiile tehnice au fost publicate pe site-ul MFE la data
de 5.06.2015
Termenul de depunere a ofertelor a fost 17.06.2015, ora 16,00.
Numărul de oferte primite: 3

S. C. Soft Aplicativ și Servicii SA
Director
mat. Cismașiu Dan
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