UNITATEA DE MANAGEMENT AL
PROIECTELOR CU FINANȚARE
EXTERNĂ
București 18 Noiembrie, 2020
Cerere de ofertă
Nr. ref. G 3.4/7
Stimate Doamne / Stimați Domni,
1.

Sunteți invitați să transmiteți oferta dvs. de preț pentru următoarele produse:
➢ Echipamente IT și echipamente sanitare pentru UMPFE conform pct 11.

2.

Guvernul României a primit un împrumut din partea Băncii Internaționale pentru
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în vederea implementării Proiectului privind
Învățământul Secundar din România (denumit de acum înainte Proiectul ROSE) și
intenționează să utilizeze o parte din fondurile acestuia pentru contractarea produselor
menționate mai sus și pentru care s-a emis această cerere de ofertă. Procedura se va
desfășura în conformitate cu prevederile privind Cumpărarea (Shopping) din cadrul
documentului „Ghidul: Achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât cele de
consultanță în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuată de
către împrumutații Băncii Mondiale”, din ianuarie 2011 (revizuit in iulie 2014).

3.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi. Ofertele vor fi
evaluate luând în considerare prețul total pentru fiecare lot în parte, iar contractul pe
fiecare lot în parte va fi atribuit Furnizorului cu cel mai mic preț total evaluat.

4.

Oferta dvs. va fi transmisă la:
Ministerul Educației și Cercetării – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare
Externă (MEC – UMPFE)
Attn: Andrei NOANEA – Specialist Monitorizare Contracte
Adresa: str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, sector 1, București, cod poștal 010176, România
Tel.: +40 21 305 60 79
Fax: +40 21 305 59 89
E-mail: andrei.noanea@pmu.ro

5.

Data limită pentru primirea ofertelor la adresa Achizitorului menționată mai sus este 25
Noiembrie, 2020, 12:00 p.m. ora locală.

6.

Se acceptă oferte transmise prin poștă, curier, email sau fax.

7.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat, va fi depusă în conformitate cu termenii și
condițiile de livrare anexate.

8.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a certificatului de înregistrare emis de către
Oficiul Registrului Comerțului. Ofertele care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate
prin compararea prețurilor lor.

9.

Prețul total per lot trebuie să includă toate produsele solicitate în lot. TVA-ul va fi indicat
separat. Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport şi orice alte
costuri necesare livrării produsului. Prețul ofertei poate fi exprimat în moneda oricărei țări
membre a Băncii Mondiale, inclusiv EURO, dar nu mai mult de trei monede. Vă rugăm
să specificați în oferta dvs. prețul, cu TVA indicat separat. Ofertele care îndeplinesc
toate cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor lor, fără TVA, convertit
în Lei, la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României în ziua stabilită drept
termen limită de depunere a ofertelor.
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Oferta dvs. trebuie să rămână valabilă 30 de zile de la termenul limită de depunere a
ofertelor menționat la pct. 5.
Produsele solicitate sunt următoarele:

10.
11.
Lot
nr.

Art. nr.
1
2
3
3

Denumire lot
Laptopuri portabile
Laptopuri birou
Electronice sanitare
Electronice sanitare

1.1
2.1
3.1
3.2

Denumire produs
Laptop portabil
Laptop birou
Lampa UV + Ozon
Purificator aer

Cantitate U.M
1
buc
7
buc
3
buc
6
buc

12. Vă rugăm să introduceți prețurile în următorul tabel:

Lot nr.

Denumire
lot

Art. nr.

Denumire
produs

Preț
Preț
unitar,
total,
Cantitate U.M.
[monedă] [monedă]
fără TVA fără TVA
buc

Total, [monedă] fără TVA
TVA, [monedă]
Total, [monedă] cu TVA
Preț fix: Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.
Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația
finală indicată (sediul MEC – UMPFE), pe baza facturii Furnizorului și a procesului
verbal de recepție, în 30 de zile în contul de trezorerie al Furnizorului.
13. Vă rugăm să confirmați primirea acestei cereri de ofertă și să menționați dacă veți
transmite o ofertă sau nu.
Cu stimă,
Liliana PREOTEASA – Director
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Anexa 1 – Specificații tehnice IT și echipamente sanitare pentru UMPFE

LOT 1 – Laptopuri portabile
Tip pachet software:
Conținut pachet aplicații:
Mod de licențiere:

Procesor
Cache
Număr nuclee
Frecvență procesor
Turbo Boost până la
Stocare
Memorie
Ecran
Audio
Placă grafică
Comunicaţii
Tastatură

Porturi și sloturi de
expansiune
Greutate
Camera WEB
Securitate

Baterie
Sistem Operare
Culoare
Garanţie
Documentația
Accesorii inlcuse

Microsoft Office Standard 2016 sau echivalent
Editor Text - Word sau echivalent
Aplicație calcul tabelar - Excel sau echivalent
Aplicație concepere prezentări - PowerPoint sau echivalent
Aplicație note - OneNote sau echivalent
Perpetuă
Minim 6.900 scor pe CPU Benchmarks de pe site-ul
www.cpubenchmark.net sau echivalent
Minim 8 MB
Minim 4
Minim 1800 MHz
Minim 3900 MHz
Minim 512 GB SSD
Memorie instalată: minim 16 GB min 2666 MHz
Minim 13” min FHD, antireflex
Minim 2 Difuzoare audio stereo integrate
Minim Integrată de tip Intel sau echivalent
Minim Wireless Dual-Band ac, Bluetooth
Ergonomică, iluminată, internațională, Touchpad cu suport pentru
gesturi multi atingere
minim 2 x USB 3.0
minim 1 x audio
minim 1 x Ethernet sau adaptor inclus care sa permită conexiuni
min HDMI, Ethernet si min. 1 x USB 2.0
minim 1 x cititor carduri microSD
Maxim 1.5 kg cu bateria instalată
Minim HD
Posibilitatea de a bloca / debloca individual porturile USB din
BIOS
TPM
Parola HDD
Minim: Li-ion
Autonomie de lucru: minim 8 ore
Windows 10 PRO 64 biți sau echivalent
Argintiu sau negru
minim 36 luni garanție de producător și minim 12 luni garanție
pentru baterie
Manual de utilizare in limba Romana si Engleza furnizat de
producator
Geantă laptop, compatibilitate laptop ofertat, minim 2 buzunare
exterioare, spațiu interior căptușit, greutate maximă 450 gr, culoare
gri/negru, curea de umăr detașabilă.
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Mouse optic wireless minim 1600 dpi, minim 4 butoane/rotiță,
negru, dimensiuni maxime 105 x 39 x 62 mm, greutate maximă 70
gr., conectivitate: 2.4 Ghz wireless și bluetooth 5.0, baterii incluse,
durata de viață a bateriei min. 12 luni.
LOT 2 – Laptopuri birou
Tip pachet software:
Conținut pachet aplicații:
Mod de licențiere:
Procesor
Cache
Număr nuclee
Frecvență procesor
Turbo Boost până la
Stocare
Memorie
Ecran
Audio
Placă grafică
Comunicaţii
Tastatură

Porturi și sloturi de
expansiune

Greutate
Cameră WEB
Baterie
Sistem Operare
Culoare
Garanție
Documentația

LOT 3 – Electronice sanitare

Microsoft Office Standard 2016 sau echivalent
Editor Text - Word sau echivalent
Aplicație calcul tabelar - Excel sau echivalent
Aplicație concepere prezentări - PowerPoint sau echivalent
Aplicație note - OneNote sau echivalent
Perpetuă
Minim 8.800 scor pe CPU Benchmarks de pe site-ul
www.cpubenchmark.net sau echivalent
Minim 8 MB
Minim 4
Minim 2000 MHz
Minim 3900 MHz
Minim 512 GB SSD
Memorie instalată: minim 16 GB minim 2933 MHz DDR4
Minim 17.3”, minim FHD
Minim 2 difuzoare audio stereo integrate, microfon
Minim dedicată minim 2048 MB
Minim Wireless Dual-Band ac, Bluetooth min. 4.2
Iluminata, Internațională, numerică, suport pentru gesturi multiatingere
minim 3 x USB 3.0
minim 1 x HDMI sau adaptor inclus care sa permită conexiuni min
HDMI si Ethernet
minim 1 x audio
minim 1 x Ethernet sau adaptor inclus care sa permită conexiuni
min HDMI si Ethernet
minim 1 x card reader
Maxim 3 kg. cu bateria instalată
Minim HD
Minim: 60 Whr
Windows 10 PRO 64 biți sau echivalent
Argintiu sau negru
minim 36 luni garanție de producător și minim 12 luni garanție
pentru baterie
Manual de utilizare in limba Romana si Engleza furnizat de
producător
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Lampa UV + Ozon:

Purificator aer:

Putere min 60W
Tensiune AC220/50HZ
Tip tub: Quart UVC sau echivalent
Ore funcționare: min 6000
Grad protecție: min IP20
Suprafața maximă acoperită: min 90 mp
Dimensiuni maxima: 200 x 590 mm
Efect germicid de pana la 99%
Garanție: minim 1 an
Purificator aer cu min. Filtru HEPA + carbon.
Eficienta filtrare min 99.97% pana la 0.3 microni
Ionizare
Mod automat
Nivel maxim de zgomot – max. 52 dB
Suprafața acoperită min. 20 m pătrați
Flux de aer min 240 m cubi / oră
Durata de viață a filtrelor – min. 6 luni
Senzori: PM2.5, temperatură, umiditate, praf
Garanție: minim 1 an

Toate produsele trebuie să fie noi, neutilizate. Echipamentul electronic trebuie să utilizeze 220 - 240V AC
(50 / 60Hz), alimentarea cu energie electrică și prizele din România, cu excepția cazului în care se prevede
altfel
Specificațiile tehnice enumerate mai sus sunt considerate ca fiind minimul necesar pentru oferta ce
urmează să fie evaluată ca fiind conformă. Nerespectarea acestor cerințe minime poate duce la respingerea
ofertei ca fiind punct din punct de vedere tehnic neconformă. Cu toate acestea, niciun beneficiu nu va fi
acordat mărfurilor care depășesc cerințele minime. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine,
sursă, producție, procese speciale, o marcă, un brevet de invenție sau a unei licențe de fabricație sunt listate
numai pentru identificarea ușoară a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau anumite produse. Aceste specificații vor fi considerate ca fiind cu mențiunea "sau
echivalent".
Livrarea produselor se face la sediul MEC-UMPFE din strada Spiru Haret nr 12, etaj 2, camera 1, sector 1,
București, în termen de maxim 3 săptămâni de la semnarea contractului.
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Anexa 2

CONTRACT DE FURNIZARE

PREZENTUL CONTRACT a fost încheiat astăzi [se introduce data semnării
contractului], între Ministerul Educației și Cercetării – Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă (denumit în cele ce urmează “Cumpărătorul”) cu sediul
în București, str. Spiru Haret nr. 12, etaj 2, Sector 1, România, și [Numele furnizorului]
(denumit în cele ce urmează “Furnizorul”) cu sediul în [se introduce adresa furnizorului].
Părţile au convenit după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Furnizorul se oblige să vândă și să livreze, iar Cumpărătorul se obligă să accepte și
să plătească pentru Bunurile și Serviciile descrise în Anexa A "Specificații Tehnice",
Anexa B "Grafic de livrare" și Anexa C “Termeni și Condiții de Livrare”.
2. PREŢUL ŞI VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI
Valoarea totală a Contractului pentru Bunuri și Servicii este _______________
______________________________ {se introduce valoarea în cifre și litere} și include
ambalarea, marcarea, transportul, livrarea și instalarea bunurilor.
Prețul contractului este ferm și nu va fi modificat pe durata executării Contractului.
3. DURATA CONTRACTULUI
Furnizorul se obligă să livreze Bunurile indicate în Anexa A, în conformitate cu
prevederile Graficului de Livrare, {se introduce termenul de livrare}, calculat de la data
Semnării Contractului de către ambele părți.
4. LIVRARE ŞI DOCUMENTE
Bunurile vor fi livrate integral la adresa Cumpărătorului în conformitate cu
specificațiile tehnice menționate în „Anexa A”. Certificarea de către Cumpărător a faptului
ca produsele au fost livrate se va face după recepția produselor, prin semnarea de
primire de către reprezentanții autorizați ai acestuia, pe documentele emise de furnizor
pentru livrare și prin emiterea și semnarea procesului verbal de recepție. Factura
furnizorului și procesul verbal de recepție vor fi documentele în baza cărora Cumpărătorul
va efectua plata. Livrarea produselor se consideră efectuată în momentul în care
prevederile prezentei clauze vor fi îndeplinite.
5. AMBALARE
Furnizorul va asigura ambalarea produselor conform indicațiilor din contract, pentru
a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.
Ambalajul va fi de așa natură încât să suporte fără excepții manipularea dură pe timpul
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transportului, expunerea la temperaturi extreme, sare și precipitații pe timpul
transportului, sau depozitare în aer liber.
6. TRANSPORT
Furnizorul este responsabil de transportul bunurilor la destinația indicată în
contract. Furnizorul poate stabili transportul bunurilor cu orice transportator eligibil.
Costul aferent este inclus în prețul contractului.
7. PLATĂ
Plata se va efectua în Lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația
finală, pe baza facturii Furnizorului și a procesului verbal de recepție. Plata produselor
va fi efectuată în următorul cont al Furnizorului: {se introduce contul Furnizorului}
deschis la {se introduce banca Furnizorului}. Plata se efectuează în termen maxim de
30 zile de la data primirii facturii de către Cumpărător. Factura va fi emisă numai pentru
bunuri livrate.
8. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
În cazul în care Furnizorul nu livrează vreunul dintre Bunuri sau nu prestează
Serviciile în conformitate cu perioada / perioadele specificată(e) în Anexa B "Graficul de
Livrare", Cumpărătorul va deduce din Prețul Contractului, ca daune - interese, o sumă
echivalentă cu 0.5% din valoarea Bunurilor întârziate sau a Serviciilor neprestate pentru
fiecare săptămână întreagă de întârziere până la livrarea sau prestarea efectivă, până
la o deducere maximă de 10%. Odată ce este atinsă valoarea maximă, Cumpărătorul
poate considera Contractul reziliat.
9. GARANŢIE
Furnizorul garantează că bunurile furnizate conform Contractului sunt noi,
nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare
și structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garantează că toate bunurile sunt
conforme cerințelor Contractului și nu au defecte de concepție, materiale sau manoperă.
Perioada de garanție este de {se introduce perioada de garanție}.
Dacă produsele se dovedesc a fi defecte pe durata perioadei de garanție,
Furnizorul va repara sau înlocui produsele sau componentele defecte într-o perioadă
rezonabilă, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.
10. FORŢĂ MAJORĂ
Niciuna dintre Părţile contractante nu va fi răspunzătoare pentru executarea cu
întârziere sau pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă aceasta este rezultatul
unui eveniment de Forță Majoră, inclusiv, fără a se limita la război, revoluție, tulburări
civile, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație, epidemie, grevă, întreruperea
lucrului, confiscare sau alte acțiuni ale agențiilor guvernamentale, embargo sau orice
alte circumstanțe care nu pot fi controlate de către Partea respectivă.
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru soluționarea
amiabilă sau prin negociere directă neoficială a oricăror neînțelegeri sau probleme
născute din sau în legătură cu Contractul. În cazul unei neînțelegeri între Cumpărător și
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Furnizor, neînțelegerea va fi supusă spre soluționare instanțelor judecătorești din
România.
12. LIMBA CONTRACTULUI
Limba care guvernează contractul este limba română.
13. TAXE ŞI IMPOZITE
Furnizorul va fi deplin responsabili de toate taxele, impozitele, licențele, etc.,
apărute până în momentul livrării produselor către Cumpărător.
14. ALŢI TERMENI ŞI CONDIŢII
Furnizorul va despăgubi Cumpărătorul împotriva oricărei pretenții a unei terțe părți
de încălcare a drepturilor de autor, brevete, mărci comerciale, sau drepturi de design
industrial care rezultă din utilizarea produselor sau a oricărei părți a acestora.
Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile în vigoare ale României.
Orice modificare sau adăugire la prezentul Contract va fi considerată valabilă doar
dacă este efectuată în scris și semnată de reprezentanții autorizați ai părților.
Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării sale de către ambele Părţi.

Anexe:
Anexa A "Specificații Tehnice"
Anexa B "Grafic de Livrare"
Anexa C “Termeni și Condiții de Livrare”.
PENTRU CUMPĂRĂTOR:
____________________________________

PENTRU FURNIZOR:
________________________________________

