Stimata Doamna, Stimate Domnule,
1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării doreste să folosească o parte din fondurile alocate din Fonduri Structurale în cadrul proiectului
„Studiu Național de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din Învățământul
Superior” (ID proiect 41750) POSDRU/60/2.1/S/41750 pentru achizitionarea de echipament de
sonorizare.
Codul CPV aferent acestei achiziţii este 32342410-9 Echipament de sonorizare
2. În cele ce urmează sunteţi invitaţi să depuneţi oferta Dumneavoastră de preţ pentru livrarea produselor
menţionate mai sus.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziţie directă.
Legislaţia aplicabilă:
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
- HOTĂRÂREA nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006
- LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2006
4. Oferta trebuie exprimată ca preţ unitar, în LEI cu valoarea TVA exprimată separat şi va include toate
costurile aferente descrise. Ofertele vor fi evaluate pentru toate poziţiile luate împreună, iar contractul va
fi acordat firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat pentru toate poziţiile. Ofertanţii pot depune o
singură ofertă.
5. Se acceptă oferte prin poştă, curier, e-mail sau fax, urmând a prezenta oferta în original la sediul
UEFISCDI pana la data limita de deschidere a ofertelor, respectiv 25 septembrie 2012
6. Oferta Dumneavoastră trebuie să respecte Formularele 1, 2, 3 şi va fi adresată şi trimisă la:
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltarii si Inovarii
În atenţia: Gabriela POPA – Responsabil achizitii
Locatia de implementare a proiectelor: Calea Plevnei, nr.3, sector 5, Bucureşti,
Tel. 021/307.19.18
Fax: 021/307.19.19
E-mail: gabriela.popa@uefiscdi.ro
7. Se va lua în considerare oferta pentru toate elementele solicitate. Ofertele adecvate din punct de vedere
al specificaţiilor tehnice (Caiet de Sarcini atasat prezentei solicitari) vor fi evaluate prin compararea
preţurilor. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ evaluat şi care îndeplineşte
standardele obligatorii în ceea ce priveşte capacităţile tehnice şi financiare. Cerintele minime prezentate
in Cerere de Oferta, trebuie îndeplinite in totalitate de către ofertant în vederea calificării ofertei sale.
Ofertele incomplete sunt considerate neconforme.
8. Oferta trebuie să fie valabilă timp de minim 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor si va fi
insotita de o copie „conform cu originalul” al Certificatului de Inregistrare Fiscala eliberat de Oficiul
Registrului Comertului.

9. Data limită pentru depunerea ofertelor la adresa menţionată la aliniatul 5 este 25 septembrie 2012, ora
10.00 A.M. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: cu 2 zile înainte de data limită de depunere a
ofertelor.
10. Ofertanții vor depune odată cu oferta și declarațiile anexate: Formularele 4– 5
11. Contractul/Comanda se va încheia până la data de 2 octombrie 2012. Valoarea maximă a produselor
incluse în contract nu va putea depăşi echivalentul a 35.880 lei fără TVA. Plata se va efectua cu ordin de
plată, dupa terminarea furnizarii produselor, în baza facturii emise de Furnizor, insotite de Procesul
Verbal de Receptie.
12. Toate documentele ofertei vor fi completate, ștampilate și semnate de reprezentantul legal

Director General UEFISCDI,
Adrian CURAJ

Responsabil achizitii,
Gabriela POPA

Intocmit,
Andreea ZAHARIA

Data: 19.09.2012

CAIET DE SARCINI

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 uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de
« sau echivalent ».
Cerinţe minime
În caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale publicate de producătorul echipamentului/ produs software
(valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează
asupra detaliilor tehnice ale ofertei.
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază
prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care
propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.
Neîndeplinirea în totalitate a condiţiilor minime va conduce la declararea ofertei ca neconforma.
Oferta tehnică va fi însoţită de materialul documentar ce va dovedi caracteristicile fiecărui produs (prospecte,
file de catalog, certificate de test, literatura de specialitate, desene, articole, publicaţii, date). De asemenea, va fi
inclusă o descriere detaliată a caracteristicilor/performanţelor produselor oferite
Ofertantul are obligaţia să declare codul produsului si denumirea producătorilor echipamentelor incluse in oferta.
Echipament sonorizare - Sala Schitu
Sistemul Digital de Conferinta
UNITATE CENTRALA – 1 buc
Sa permita controlul si alimentarea sistemului de conferinta si sa poata deservi pana la 30 de Unitati
- afisaj
- intrare si iesire pe conectori XLR
- interfata Ethernet si USB
- monitorizare permanenta adefectiunilor si diagnosticarea erorilor
- sistem silentios de ventilatie
- modul de lucru: Direct Access, Override si Request
- limita maxima a microfoanelor ce se pot deschide simultan minim 7
- parametrii minimi ce pot fi configurati pentru difuzoarele incorporate in pupitre (volum, Audio Gain Reduction si
EQ)
- testarea intregului sistem de conferinta

UNITATE PRESEDINTE – 1 buc
- microfon foarte sensibil tip “gat de lebada “ cu brat flexibil a carui pozitie se poate ajusta in functie de necesitatile
vorbitorului. In partea superioara microfonul sa fie prevazut cu un inel luminos ce indica starea de functionare
(pornit sau oprit).
- minim 2 difuzoare incorporate cu system automat de oprire atunci cand microfonul devine activ
- tasta pentru activarea / dezactivarea microfonului (On / Off) cu LED-uri de semnalizare

- tasta PRIORITY : permite Presedintelui sa poata intrerupe toate microfoanele aflate in functiune
- tasta NEXT : permite Presedintelui sa acorde cuvantul urmatorului participant care a solicitat cuvantul.
- buton rotativ pentru reglarea nivelului auditiei la iesirea de casti
- conector pentru casca
- conectoare RJ45 pentru conectarea Unitatii Presedinte in sistemul de conferinta
Difuzor
- raspuns in frecventa: 200 Hz...14.000 Hz
- raport semnal / zgomot: > 70 dB(A)
Microfon
- super-cardioid
- domeniu minim de frecventa: 200 Hz...14.000 Hz
UNITATE DELEGAT – 7 buc
- microfon foarte sensibil tip “gat de lebada “ cu brat flexibil a carui pozitie se poate ajusta in functie de necesitatile
vorbitorului. In partea superioara microfonul sa fie prevazut cu un inel luminos ce indica starea de functionare
(pornit sau oprit).
- minim 2 difuzoare incorporate cu system automat de oprire atunci cand microfonul devine activ
- tasta pentru activarea / dezactivarea microfonului (On / Off) cu LED-uri de semnalizare
- buton rotativ pentru reglarea nivelului auditiei la iesirea de casti
- conector pentru casca
- conectoare RJ45 pentru conectarea Unitatii Presedinte in sistemul de conferinta
Difuzor
- raspuns in frecventa: 200 Hz...14.000 Hz
- raport semnal / zgomot: > 70 dB(A)
Microfon
- super-cardioid
- domeniu minim de frecventa: 200 Hz...14.000 Hz
Sistem automatizare si control – 1 buc

-Sistem programabil pentru automatizare si control
-Procesor: Microprocesor 32 bit
-Memorie: SDRAM minim 32 MB, NVRAM minim 256 KB, Falsh minim 8 MB
-Memorie card: optional minim 2 GB
-Ethernet: 10/100BaseT, auto-negotiating, full/half duplex, static IP or DHCP/DNS, SSL, TCP/IP, UDP/IP, CIP,
SMTP, SNMP, Web server integrat si e-mail client
Conectori:
-8 terminale pentru intrari/iesiri digitale, sau intrari analogice; intrarile digitale: cotate la 0-24 V in current continuu,
impedanta de 20 kohmi; iesirea digitala: 250 mA la un maxim de 24 V; intrarea analogical: cotata la 0-10 V,
protejata la 24 V DC; impedanta 20 kohmi.
-4 terminale pentru relee normal deschise , 1A la 30V AC/DC
-1 USB pentru calculator
-2 terminale RS-232, pana la 115.2k
-1 terminal LAN, RJ45 cu led-uri indicatoare
-4 terminale de comunicare IR, iesire minima de 1.2 MHz, cu posibilitatea de a fi folosit si ca port serial
Va fi acces direct la partea de resetare atat hardware cat software si vor fi indicatori led pentru starea
echipamentului: alimentare, activitate in retea, mesaje de eroare.
Consumul acestui echipament va fi de maxim 8 W si va putea fi utilizat intr-un mediu cu umiditate intre 10% si
90%, la o temperatura intre 0 – 40 grade C. Caldura disipata de acesta va fi de maxim 26 BTU/ora

Sursa alimentare: minim 50W
Echipament pentru comunicare IR: Compatibil cu procesorul pentru control centralizat, conector tip mini Phoenix,
livrat cu cablu de 2.1 metri, ce poate fi extins cu un cablu de minim 300 metri

Sala va fi echipata cu un sistem de discutii format din 7 microfoane de delegat si unul de presedinte, un sistem de
automatizare si control si un sistem de videoconferinta 1080p. Sistemul de automatizare si control va permite
interconectarea sistemului de videoconferinta cu cel de discutii, astfel incat atunci cand un participant vrea sa ia
cuvantul si isi deschide consola de microfon, camera sistemului de videoconferinta se va muta direct pe acesta.
Rezolutia 1080p a sistemului de videoconferinta se va pastra chiar si in cazul extinderii pentru 9 locatii.

Conditii privind garantia produselor
Curgerea termenelor de garanţie începe din data semnării procesului-verbal de recepţie calitativă a
echipamentelor livrate. Garantia minima acceptata este de 24 luni .
Furnizorul va asigura gratuit in perioada de garantie remedierea defectiunilor si piesele de schimb.
Garantia echipamentelor livrate cade in raspunderea furnizorului pe toata perioada de garantie
definita in oferta. In perioada de garantie, furnizorul se obliga sa asigure constatarea unei defectiuni in
maximum 72 ore si remedierea defectiunii in maxim 15 zile de la data reclamarii acesteia de catre beneficiarul
echipamentelor.
Dacă datorita unor defectiuni se va intrerupe exploatarea vreunui echipament achizitionat, furnizorul se va
obliga să extinda perioada de garantie cu durata intreruperii. Produsele care, in perioada de garantie, le
inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o nouă perioadă de garantie, incepind cu data inlocuirii produsului.
Reparaţiile se vor efectua la sediul beneficiarului. În cazul când reparaţia nu poate fi efectuată la sediul
beneficiarului, ofertantul va înlocui produsul defect, luat spre reparare, cu un produs similar, pentru perioada
reparaţiei.
Ofertantul va prezenta documente (declaratie), din care sa reiasa modalitatea efectuarii activitatii de
service, in perioada de garantie si posibilitatea asigurarii service-ului post-garantie.

Termen de Livrare
Furnizorul va fi responsabil pentru proiectarea, executia de lucrari, livrarea, instalarea, realizarea cablării,
punerea în funcţiune şi testarea echipamentelor, precum şi pentru instruirea personalului în privinţa operării
echipamentelor.
Furnizorul va instala echipamentele în conformitate cu specificaţiile producătorului in termen de maxim 30 zile.

FORMULAR 1
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii,
Adresa: Str.Mendeleev nr.21-25, Sect.1, Bucuresti
Telefon: +04021.307.19.18
Fax:

+04021.307.19.19

Doamnelor/Domnilor,
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii,
__________________________________________, ne oferim ca, in

reprezentanti

ai

ofertantului

(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam
produsele.................., cod CPV ....................., pentru suma de [X.XXX,XX] LEI, la care se adauga taxa
pe valoarea adaugata in valoare de [X.XXX,XX] LEI,
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita câstigatoare, sa prestam
serviciile in graficul de timp anexat.
3.
Ne
angajam
sa
mentinem
aceasta
oferta
valabila
pentru
o
durata
de______________________zile, respectiv pâna la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pâna la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita câstigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
6. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(nume si semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR 2
Operator economic,
________________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

Nr
crt

Denumire produs

Cantit
ate

1

Unitate centrala

1

2

Unitate presedinte

1

3

Unitate delegat

7

4

Sistem
control

automatizare

si

Preţ unitar /LEI
(fără TVA)

1

TOTAL GENERAL LEI

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnatura autorizata si stampila)

Preţ total /LEI
(fără TVA)

Preţ total LEI
(cu TVA)

FORMULAR 3

ANEXA - Modul de prezentare a criteriilor solicitate

Criterii solicitate

Criterii oferite

1
2
…

Ofertant, Data
........................
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnaturi, stampila)

FORMULAR 4
Operator economic,

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

1. ............................. in calitate de ofertant la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de
achizitie publica de furnizare produse ................ reprezentata prin ............................, declar pe propria raspundere,
sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in niciuna dintre situatiile prevazute la art.
181 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 aprobata cu modificarile si
completarile ulterioare, respectiv ca:
a) nu suntem in stare de faliment ca urmare a hotarârii pronuntate de judecatorul-sindic;
b) ne-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale
catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare in Romania pâna la termenul limita de depunere al ofertei;
b^1) in ultimii 2 ani nu ne-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive
imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii
beneficiarilor acestuia;
c) nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala;
d) nu prezentam informatii false sau prezentam informatiile solicitate de catre autoritatea
contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
2. Subsemnatul declar pe proprie raspundere ca in ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotarârea definitiva a
unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru
frauda si/sau pentru spalare de bani.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor
care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta
si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante – Unitatea Executivă pentru Finanţarea

Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legatura cu activitatea noastra.
5. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data: ..................
..........................,
in calitate de ………………….., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

.......................................
(Operator economic)

FORMULAR 5

Operator economic,
...................................

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art.69¹
(evitarea conflictului de interese)
Subsemnatul ....................(numele si prenumele),....................(functia) al .............................. in calitate de
ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tertul sustinator la procedura de achizitie directa pentru atribuirea
contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizarea de produse – ..............................., organizata de
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, declar pe
propria raspundere ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr.34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare:
- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau
nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau nu
ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a) din O.U.G. nr.34/2006, cu
persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, despre care am luat la cunostinta din anexa – tabel
cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante.

Data completării ......................

Operator economic,
.........................................
...................
...................

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE
IN CADRUL INSTITUTIEI

Nr.
crt.

Numele si Prenumele

Functia

1.

Adrian CURAJ

Director General

2.

Magdalena SUSAN-RESIGA

Director General Adjunct

3.

Daniela ANGHEL

Director General Adjunct

4.

Gabriela JITARU

Director Directie Finantarea Invatamantului Superior

5.

Elena TITA

Director Economic

Intocmit,
Departament Resurse Umane UEFISCDI

