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Nr. inregistrare 359/13.02.2023 
 
                         Aprobat: 

     Presedinte,      
          Adriana KINZSKY

    
     

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 
În atenția operatorilor economici interesați, 
 
ASOCIATIA CENTRUL  REGIONAL  PENTRU OCUPAREA FORTEI de MUNCA şi 
PROTECTIE SOCIALA, cu sediul în Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1, judeţul 
Hunedoara, CIF 27456867, reprezentată legal prin Adriana KINZSKI, având funcţia de 
Preşedinte, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului „ENERGIE VIE PENTRU 
TINERI NEETS”- POCU/910/2/4/150591, 
 
Vă invităm să participați la achiziţia directa conform prevederilor Ordinului Ministerului 
Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016, având ca obiect furnizare echipamente TIC, 
conform specificatiilor tehnice pentru Proiectul „ENERGIE VIE PENTRU TINERI 
NEETS”- POCU/910/2/4/150591. 
  
Cod CPV:  30213100-6 - Computere portabile, 48000000-8 - Pachete software și sisteme 
informatice 
 
Obiectul şi locul de implementare a contractului: ” furnizare echipamente TIC”– Locul 
– Regiunea Bucuresti-Ilfov  
 
2.Tipul şi durata contractului: contract de furnizare echipamente TIC, durata: 1 (una) luna, 
februarie 2023-martie 2023 
 
3.Valoarea bugetata (Lei fara TVA):  total 10.499,18 lei. 
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Denumire Preţ unitar 
(fără TVA) 

Pret unitar     
(cu TVA) 

Pret  total    
(fără TVA) 

Pret total    
(cu TVA) 

Laptop 3.361,00 3.999,00 6.722,00 7.999,18 

Software sistem office 634,45 754,00 1.268,90 1.509,99 

Software sistem de operare 415,97 495,00 831,94 990,01 

TOTAL   8.822,84 10.499,18 
 
 
4.Pentru contractarea/furnizarea produselor va fi selectata oferta cu cele mai multe 
avantaje, tehnice și financiare, pentru realizarea scopului proiectului. 
 
5.Documente de calificare:  
Declaratie privind respectarea OUG 66/2011 privind conflictul de interese conform- 
Formular nr.1. 
6.Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii 
corespondentei acesteia cu specificatiile tehnice prevazute in descrierea obiectului 
contractului (specificatiile tehnice), (Nu exista formular anexat, ofertantii vor utiliza 
formulare proprii) 
 
Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele solicitate 
conform specificațiilor tehnice detaliate mai jos.  

 
7.Propunerea financiara se va prezenta in original prin completarea Formularului 2 si a 
centralizatorului de preturi Formularul 3. Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de 
valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.  
 
8. Adresa la care se transmite oferta:. Oferta se va transmite prin email la adresa 
office@consultanta-achizitii.com, cu subiect: “Oferta pentru echipamente TIC”-ID 
150591, până în data de 28.02.2023, ORA 17:00” pentru criteriul „pretul cel mai scazut”. 
Mail-ul cu oferta va contine : un exemplar documente semnate electronic. 
 
9.Perioada minima de valabilitate a ofertei: pana la 13.05.2023. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Persoana de contact: KINZSKI 
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Adriana -administrator, e-mail: office@consultanta-achizitii.com, telefon: 0724287148 
 
 

11.DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI  
(SPECIFICATIILE TEHNICE MINIMALE) 

 
 
Obiectul contractului reprezinta „ECHIPAMENTE TIC” necesare proiectului conform 
specificatiilor tehnice, pentru Proiectul „ENERGIE VIE PENTRU TINERI NEETS”- 
POCU/910/2/4/150591. 
Specificatiile tehnice fac parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. 
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens oferta prezentată, 
care se abate de la prevederile specificatiilor tehnice, va fi luată în considerare, dar 
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor 
prevăzute în specificatiile tehnice atrage inacceptabilitatea ofertei ca necorespunzatoare. 
 
Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, achizitorul are dreptul de a solicita oricând 
clarificări sau completări ale documentelor prezentate de catre ofertanti. 
Este posibila participarea la procedura de achizitie si in baza unui contract/acord de asociere, 
aceste trebuind depus odata cu oferta tehnica si financiara. 
 
Cerinta obligatorie : Oferta care nu respecta cerintele minimale va fi declarata respinsa. 
 
Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire: 
Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu PRETUL CEL MAI SCAZUT pentru 
realizarea scopului proiectului.  
Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității: 
 
-condițiile financiare ofertate  
-condițiile tehnice ofertate ( caracteristici tehnice ofertate)  
 
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, cat si cele prevazute in cererea de finantare respectiv: nediscriminarea, tratamentul 
egal, recunoastere reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta folosirii fondurilor 
publice, asumarea raspunderii, etica în cadrul procesului de achizitii publice. 
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Daca doua sau mai multe oferte care respecta caracteristicile tehnice solicitate au acelasi pret, 
se va solicita depunerea unei noi oferte financiare pentru departajarea lor. 
 
Condiţii de plată: 
Decontarea produselor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal 
al recepţiei produselor furnizate, conform condiţiilor contractuale. 
Pentru realizarea plătilor, beneficiarul va apela la mecanismul cererilor de plată conform cu 
prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările următoare. 
 
TERMEN DE PRESTARE: Furnizarea produselor se realizeaza pe durata unei luni, dar nu 
mai tarziu de 31.08.2023- data de finalizare a proiectului, începerea derularii contractului se 
realizeaza în maxim 5 zile de la transmiterea solicitarii de catre achizitor. 
  
Specificatii tehnice minimale:  
Caracteristici produse: 

   LAPTOP 
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Procesor 
Model Procesor: Intel® Core™ i5-8250U 
Platforma Procesor: Kaby Lake R 
Frecventa procesor (GHz): 1.6GHz 
Frecventa turbo procesor (GHz): 3.4GHz 
Dimensiune Cache procesor (KB): 6MB 
Tehnologie de fabricatie (nm): 14 nm 
Putere consumata (W): 15 W 
 
HDD & RAM 
Capacitate HDD: 128GB 
Tip unitate stocare: SSD 
Frecventa Memorie RAM: 2400MHz 
Memorie standard: 8GB 
Tip RAM: DDR4 
 
Porturi 
USB 2.0: 1 x USB 2.0 
HDMI: 1 x HDMI 
VGA: 1 x VGA 

RJ45: 1 x RJ45 
USB 3.0: 2 x USB 3.0 
 
Display & Video 
Rezolutie optima: 1920 x 1080 
Diagonala LCD: 17.3 
 
Comunicatii 
Wireless: 802.11 ac 
Bluetooth: 4.1 
Retea: 10/100 
 
Multimedia 
Audio: Stereo Speakers 
Camera: HD 
Card reader: Da 
 
Sistem de operare:  
Windows 10  

 

 

   PACHET SOFTWARE 

 
1. Software sistem office 
2. Software sistem de operare  

Microsoft Office Home and Business 2019 
Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro 
64 bit, OEM 

 

   
 
 
Termen si conditii de livrare: 
− Furnizorul se obligă sa furnizeze produsele la standardele producătorului. 
− Livrarea produselor se va realiza la sediul indicat in invitatia de participare de catre 

beneficiar (Petroşani, str. 22 Decembrie, nr. 1, judeţul Hunedoara), respectand termenul 
de livrare stabilit de partile contractante. 

− Furnizorul va transmite achizitorului toate documentele care însoţesc 
produsele, inclusiv factura fiscala, certificat de calitate/conformitate, 
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certificatele de garanţie a produselor şi orice documentaţie tehnica aferenta necesară 
utilizarii acestora (în limba romana). 

− Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se 
face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

− Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de receptie produselor. 

− Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile 
accesorii furnizarii acestora - transport, montare, punere în functiune - fara a modifica 
pretul contractului, în termenul convenit de comun acord de catre partile contractante 
(dupa caz). 

− Se va indica de către producător/distribuitor modul de reciclare a produsului după 
expirarea duratei normale deviată (dupa caz).  

 
 
Termenul și obiectul garanţiei: 
− Produsele vor fi insotite la livrare de certificate de garantie. 
− Garanţia produsului: minim 12 luni de la livrare; Perioada de garantie acordata 

produselor de catre furnizor este conform certificatului de garantie emis de producator si 
se aplică de la receptia si punerea in functiune la achizitor, dupa livrarea produselor.  

− Achizitorul are dreptul de a notifica furnizorului, in scris, imediat, orice 
detect/neconformitaie care apare in perioada de garantie, respectiv abateri de la 
specificaţiile tehnice ale produselor. La primirea unei astfel de  
notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in 
30 zile de Ia data notificarii ile către achizitor, fara costuri suplimentare pentru 
achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza 
de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. 

− Pe perioada duratei de viaţă furnizorul se obliga in a asigura piese de schimb contra 
cost. 

− Furnizorul isi asuma toate costurile legate de remedierea defectiunilor in perioada de 
garantie, iar remedierea defectiunilor se va face in maxim 48 de ore de la data 
constatarii acesteia. 

− Produsele furnizate trebuie sa fie de fabricatie recenta, fara defecte, noi, nefolosite si 
îndeplinesc cerintele testelor de calitate efectuate de producător.  
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Valoarea serviciilor asociate vor fi incluse în valoarea echipamentului: 
− Transportul echipamentului până la destinaţia finală (sediul achizitorului)  
− Instruirea utilizatorilor echipamentului din partea beneficiarului (dacă este cazul). 
 
NOTA: specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu 
special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt  
mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs şi NU au ca efect 
favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor servicii. 
Aceste specificatii vor fi considerate intodeauna ca având menţiunea de « sau echivalent». 
Caracteristicile prezentate în configurația de bază sunt obligatorii. 
În cazul în care nu pot fi satisfăcute toate cerințele impuse, oferta se consideră 
neconformă. 
 
Petroșani, la 13.02.2023 

 
 

  ASOCIATIA CENTRUL  REGIONAL  PENTRU OCUPAREA FORTEI de 
MUNCA şi PROTECTIE SOCIALA 

           Coordonator proiect Aurelian NECULA  
 
 
 
 


