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ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTA

IN ATENŢIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Şcoala Gimnazială „Sf. llie", având sediul în Topliţa, str. Ştefan cel Mare m.21,
judeţulHarghita, cod poştal535700, telefon 0266341700, e-mail in
calitate de autoritate contractanta intenţionează, în temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, să achiziţioneze direct,
prin intemediul aplicaţiei SICAP(SEAP), 20 calculatoare -Cod CPV 30200000-1, in vederea
înlocuirii echipamentelor hardware defecte sau a celor uzate moral, urmând sa încheie un
contract de fumizare echipamente.

Modalitatea de achiziţie: Achiziţia directă a echipamentelor ce fac obiectul
achiziţiei,  se va realiza din Catalogul electronic de produse, servicii si lucrări disponibil in
aplicaţia SICAP(SEAP). In aceste condiţii, autoritatea contractantă, invita operatorii
economici interesaţi să posteze în acest catalog electronic, oferta de preţ si principalele
caracteristici tehnice în conformitate cu caietul de sarcini, până cel târziu la data de
14.12.2022 .

Condiţii de ofertare :
Operatorii economici interesaţi să oferteze vor putea accesa si descărca din aplicaţia

SICAP (SEAP) - secţiunea „ Publicitate anunţuri„ - „anunţul publicitar„ şi ataşat in fomat
pdf., caietul de sarcini. Pe site-ul Şcolii Gimnaziale „Sf. Ilie" Topliţa
https://scoalasfilie. ro/achizitii-publice/,,Achiziţie calculatoare„ se regăseşte
documentaţia de atribuire completă, respectiv anunţul publicitar si caietul de sarcini.

Ofertanţii vor elabora propunerea tehnico- financiara, astfel încât aceasta sa respecte
obligatoriu cerinţele minimale inserate in caietul de sarcini. La întocmirea ofertei se va tine
seama obligatoriu de specificaţiile tehnice ale echipamentelor infomatice si accesoriilor
aferente indicate in caietul de sarcini, precLm si de valoarea maxima estimata, fără TVA a
achiziţiei. Ofertanţii vor elabora oferta , astfel încât aceasta sa fimizeze toate informaţiile
solicitate(echipamente, accesorii, caracteristi.ci tehnice, preţ unitar, preţ total, termenul de
livrare, temenul de garanţie).

In oferta tehnico-economica detaliata, ofertanţii vor specifica toate caracteristicile
tehnice ale echipamentelor ce fac obiectul achiziţiei, precum si preţul unitar, fără TVA, in lei
respectiv preţul total, fară TVA, in lei, pentm aceste produse. Preţul ofertat include
contravaloarea echipamentelor infomatice.

Oferta se va redacta in limba română . Oferta de preţ va fi exprimată în lei si se va
păstra ferma toată durata derulării contractului, respectiv atât preţul unitar, rară TVA cat si
preţul total, fără TVA, din oferta vor fi feme si nu pot fi modificate. Se va preciza daca
ofertantul este plătitor de TVA.

Nu se accepta oferte altemative.
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa îşi menţină valabilă oferta este 30 zile.
Livrarea echipamentelor infomatice se va face pana ci-l târziu 22.12.2022 .
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Ofertantul va asigura livrarea prin delegat (nu prin curier).
Contravaloarea echipamentelor si accesoriilor aferente se va factua, pe baza

procesului verbal de recepţie, confimat de autoritatea achizitoare. Plata facturii se face in lei,
prin virament bancar, cu O.P. in temen de maxim 5 zile de la data primirii factuii, în
original, într-un cont de trezorerie, indicat de prestator.

Condiţii de participare :
Operatorii economici interesaţi au obligaţia de a depune în catalogul electronic de

produse, servicii şi lucrări disponibil în SICAP(SEAP), oferta de preţ ®reţul unitar/calculator
ofertat), fară TVA şi principalele caracteristici tehnice ale echipamentului ofertat, în
confomitate cu cerinţele caietului de sarcini(sumar), până cel târziu la data de 14.12.2022. Se
va putea ataşa ofertei din catalog si oferta tehnico-financiara detaliata.

Ofertele care nu sunt depuse in catalogul electronic de produse, servicii si lucrări
disponibil in aplicaţia SICAP nu vor fi evaluate.

Totodată, separat, după postarea in SICAP, ofeftanţii vor elabora şi vor depune la
autoritatea achizitoare, pana la data limita de ofertare urinătoarele documente :
1-notificarea de postare a ofertei in SICAP (cu datele de identificare ale ofertei, cod

poziţie  catalog  produse,   denumire  ofertant-în   SICAP(SEAP),   CUI,   adresa  de  contact   :
telefon, fax, email şi persoana de contact).
2- oferta  tehnico-financiară  detaliată,  în  fomat  letric  (fomat  hârtie),  astfel  încât
aceasta să detalieze toate infomaţiile necesare evaluării ofertei, în concordanţă cu cerinţele
inserate în caietul de sarcini
3.-înscrisuri anexa, respectiv copie certificata conforin cu originalul CUI, certificat
constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerţului-original sau copie certificata
confom cu originalul (nu mai vechi de 30 zile), certificat ISO9001 si certificat de
confomitate cu standardele europene a echipamentelor ofertate ; infomaţiile prezentate in
aceste documente trebuie sa fie reale/valide, actuale si valabile de data prezentării acestora.

Ofertanţii au la indemna umătoarele modalităţi de deptmere a ofertei tehnico-
financiare detaliate si a înscrisurilor anexa :
-in SICAP ataşament la oferta din catalogul electronic
-la adresa de e-mail to indicând referinţa numărul anunţului
SICAP(SEAP)

Data   limita   de   depunere   a   ofertelor   in   aplicaţia   SICAP(SEAP)   si   de
transmitere   a   notificării   si   ofertei   tehnico®conomice   detaliate   către   autoritatea
achizitoare este 14.12.2022.

După data limita de ofertare autorjtatea contractantă va proceda la deschiderea
ofertelor şi la evaluarea acestora, respectiv se va analiza conţinutul ofertelor tehnico-
financiare detaliate transmise autorităţii contractante, si se vor compara preturile ofertate,
listându-se extras din SICAP (SEAP).

Înainte de atribuirea contractului de furnizare produse, la solicitarea
autorităţii achizitoare, ofertantul clasat pe locul 1 va depune la sediul autorităţii
contractante oferia tehnico-economica detaliata, in original si înscrisurile anexa sus
menţionate, original sau copie certificata conforma cu orig.jnalul, după caz.  In cazul in
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care nu se conformează acestei solicitări sau acestea nu sunt conforme, autoritatea
contractanta va solicita documentele următorului clasat.

Autoritatea va iniţiaa chiziţia directă în catalogul electronic disponibil in
aplicaţia SICAP(SEAP), fata de operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată
conformă şi câştigătoare, iar la finalizarea formalităţilor în SICAP(SEAP), va Încheia
contract de achiziţie publica de furnizare de produse. Datele furnizate in caietul de
sarcini si oferia conforma, devin clauze contractuale obligatorii pentru oferiantul
declarat câştigător.

Criteriul de adjudecare :
Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut„ pentru echipamentele

oferiate-(calculatoare), având in vedere oferiele complete si conforme.
Sursa de finanţareeste bugetul local

Valoarea totală maximă estimată, fără TVA, a achiziţiei este :  56.6001 ei.
Limba de redactare a oferiei este limba română.
lnformaţiile suplimentare :
Persoane de contact : Voda Dana , tel.0745615974

Director,

Tun  Daniel Liviu



Caiet de sarcini

pentru

Achiziţia de echipamente IT (computere
personale)

cod CPV30213300-8-Calculator desktop
cod CPV 30232000i4 -Echipament periferjc



Cerinţetehniceşifuncţionale±±±!±±!Î±a±±(9±!!gî!Qm):

Achizitia  şi livrareaa 20 computere persona[e

Com  utere   ersCaracteristicionale -20 buc,V .v      ',        v

Cerinta tehnica minimala
ChipsetProcesorMemorie RAM

M n.  lntel Core i5-8500  sau  lntel Core i310100F sau echivalent

Min. 8 GB DDR42133MHz cu posibilitatea de extindere la 32GBMinim500GBSSD
HDDUnitate optică

DAtVD-Writer cu interfata SATA
Placa vlP-deo i Radeon RX 550

Iaca audioPlacăretea lntegrata,  High  Definition Audiolnterată10/100/1000GigabitEthernet,  capabilită{i WoLPepanoulfrontal:

Poriuri(configuraţieminimă)ExpandabilitateS.d

2 x USB 3.0

Pe panoul din spate:

2 x USB 3.0,  2 x  USB 2.0

1  x  VGA

1  x Displaypow 1  x  HDMI

1  x RJ45

Minim:  1  x bay extern  pentru  unitate optică;  1  x 3,5"  intern;  1  x 2.5" intern  pentru  incaunHDD

Mi nim: 2 x Pcle X1,1  x Pcle 3.0 X16
ursa    ealimentareinternă Coeficient de eficien{a energetica minim 80°/o

Preţ de referinţa 2075 RON
KltMTast Ouse,atură, Că  ti

Mouse optic USB cu scroll, tastatură pe USB,  US English  EURO, căşti,  mousepad

Pre  de referin aCarcasăConformitatecustandardeinternationale 125 RONTipcarcasa   Middle Tower

Compatibilitate formatplaca de baza           ATX

Puteresursa   500 W

Tehnologie WLED,  lps

Monitor:

Diagonală:  mjnim 23"

Aspect:  16:9 sau  16:10

Rezolu[ie:  min  1920 x  1080

Luminozitate: 250 cd/m2

Contrast:  minim  1000:1

Timp de răspuns maxim : 8ms
Unghiuri de vizibilitate:  |78°/i78°

Porturi video:  1  x VGA,  1  x  HDMl,  1  x Displaypori

Preţ de referinţa 630 RON
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Documentaţie
Ofertantul va prezenta fise de prezentare (format electronic) a produsului ofertat caretrebuiesăconfirmespecifica[iileceruteşicaretrebuiesăfieconformecuceleale

producatorului.

Garanţie

Toate echipamentele vor beneficia de garan{ie pentru o durată de min 2 ani de la data

predării acestora.  Se vor asigura servicii de garan[ie care să garanteze repara{iadefec{iunilorhardwaresuferiteîncelmult7zilelucrătoaredelaprimireasolicitării desuporidinpaneaachizitorului.

Ofertantul trebuje sa faca dovada ca asigura service pentru produsele ofertate peperioadagaran{iei.

Cerlntesuplimentare ln scopul optimizarii costurilor si asigurării calită{ii, autoritatea contractantă stabileste ca

minime şi obligatorii următoarele cerinţe:
- Uniformitatea flotei pentru centralizarea activită[ilor de service. În acest sens,monitorul,unitateacentrală,placadebază,tastaturaşimouse-ulsăfiedelaacelasi

producător.
Se acceptă şi variante În care componentele folosite nu sunt de la acelaşi producător şifărăinscrip{ionareindustrială,curespectareaurmătoarelorconditii:

-Pentru unitate centrala de prelucrare (procesor), placa de baza 'şi memorie  se va

prezenta documente si specifica{ii oficialecare să ateste ca aceste componente suntcompatibileîntreele100%.

• Furnizorul este autorizat de către producătorul produselor ofehate sau de o autoritate

competentă pentru vânzarea,  instalarea şi oferirea de supori tehnjc de specialitatepentruprodusedetipPCŞjmonitor.

Termen deIivrare in termen de  10 zile calendaristice de la data semnarii contractului de către ambele păni


