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1.

INFORMATII GENERALE
1.1 Achizitor:

Denumire: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI SUCEAVA
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava, jud.Suceava,
România
Persoana de contact: Aleodor Nichifor
Telefon: 0744-709007
Fax: 0230-204140
E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro
Adresa de internet: www.sindicatulbogdanvoda.ro
1.2.

a)
Termenul
limita
de
depunere
a
ofertelor:
27.07.2011,
ora
10:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
SUCEAVA, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, loc. Suceava, camera 213 jud.Suceava,
România
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, aceasta fiind păstrată
la sediul achizitorului nedeschisă.
1.3. Procedura de atribuire
Procedura selectată:
(conform anexa 1 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010 privind achiziţiile publice)
a) Procedura de cercetare a pieţei - studiu de piaţă

b) Procedura competitivă



1.4. Calendarul procedurii de atribuire
Data publicării anunţului: 22.07.2011
00
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor: 25.07.2011, ora 16
00
Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor: 26.07.2011, ora 14
00
Termen limită de depunere a ofertelor: 27.07.2011, ora 10
Data deschiderii ofertelor 27.07.2011, ora 1400
Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei câştigătoare:
27.07.2011, ora 1800








2.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie
Titlul: Contract de furnizare COPIATOR
2.1.2. Descrierea produelor ce vor fi achiziţionate
COPIATOR 30121100 – 4 (Rev. 2) cu specificaţiile tehnice şi caracteristicile prezentate la punctul 5 din

prezenta documentaţie.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(b) Produse
(a) Lucrări
(c) Servicii
-

Cumpărare X

-

Principala locaţie a lucrării: -

Principalul loc de livrare
Principalul loc de prestare: La locul de desfăşurare a
activităţii achizitorului: Suceava,
str. Nicolae Bălcescu nr. 6,
clădirea
ROMTELECOM,
camera 213

2.1.4. Durata contractului de achiziţie:
De la data semnării contractului de achiziţie până la data livrării şi instalării produselor, conform
prevederilor contractuale.
3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE
Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X
□

Observaţie:
În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci
în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o
nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă
propunere financiară are preţul cel mai scăzut. În situaţia în care egalitatea persistă, preşedintele comisiei
de evaluare va identifica dintre participanţii care au formulat ofertele aflate la egalitate, pe cel care s-a

înscris primul la procedură, desemnându-l câştigătorul procedurii, cu condiţia încadrării preţului solicitat în
valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de redactare a
ofertei

Limba română.

4.2 Moneda in care este
exprimat
preţul

LEI fără TVA.

contractului
4.3 Perioada minimă de 30 zile de la data deschiderii ofertelor
valabilitate a ofertei
4.4 Modul de prezentare al
ofertei (tehnic şi financiar)

Documentele obligatorii
ofertanţii:
- Oferta financiară
- Oferta tehnică

pe

care

trebuie

să

le

depună

Plicul exterior sigilat va conţine câte un plic interior sigilat şi ştampilat,
cu Oferta Financiară şi Oferta Tehnică.
Plicul exterior va fi însoţit de o scrisoare de înaintare
Plicul interior trebuie sa fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului,
pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă.
Oferta Tehnică trebuie să respecte specificaţiile tehnice minime.
Oferta financiară va trebui să includă oferta de preţ pentru fiecare produs
în parte.
Preţul ofertat se va exprima în LEI.
Preţurile vor rămâne ferme pe toată durata contractului.
Nu sunt acceptate oferte alternative.
Se acceptă oferte parţiale, doar pentru o parte din produse.
Operatorul economic va emite facturi pentru produsele livrate pe durata
contractului.
Facturile vor fi plătite în termen de 45 zile de la data de când au fost
emise.
Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al
beneficiarului în contul indicat de prestator sau în numerar.
Oferta se va depune la locul de desfăşurare a activităţii achizitorului
din SUCEAVA, str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM,
camera 213, jud.Suceava, România, pana la data de 27.07.2011, ora
10:00. Pe plicul exterior se va menţiona cu majuscule:
1. OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE PRODUSECOPIATOR ÎN CADRUL PROIECTULUI ,, O ŞANSĂ
PENTRU VIITOR,,
2. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.07.2011
ORA 14.00

4.5 Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată
achizitorului până la data deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica
conţinutul ofertei, până cel târziu cu o zi înainte de data stabilită pentru
depunerea ofertelor, prin solicitare scrisa adresată achizitorului în
vederea modificării ofertei.
Se consideră oferta întârziata oferta depusă la altă adresă decât cea
indicată în anunţ şi în documentaţia pentru ofertanţi ori este primită de
achizitor după expirarea datei limită de depunere.
Ofertele întârziate se consideră respinse şi se returnează ofertantului
nedeschise. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în
sarcina ofertantului.
Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită, sau
după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi
prin urmare respinsă,şi se păstrează la sediul achizitorului nedeschisă.

4.6 Informaţii referitoare la Contractul de furnizare va impune furnizorului obligaţia de livrare în
termenele pentru livrarea maximum 5 zile de la data înaintării comenzii de livrare de către achizitor.
bunului
Recepţia produsului/produselor se va face pe bază de proces-verbal la
sediul achizitorului.
4.7
Modalităţi
de
contestare
a
deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achizitie si
de
soluţionare a
contestaţiei

Contestaţiile împotriva deciziei achizitorului de atribuire a contractului
de achiziţie se depun în termen de 24 de ore de la primirea înştiinţărilor
privind oferta câştigătoare, la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea
ROMTELECOM, camera 213, loc. Suceava, jud.Suceava, România.
Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia de evaluare a ofertelor numită
prin decizie.
Contestaţiile se vor soluţiona în termen de 24 de ore de la primirea
contestaţiei.

4.8 Clauzele contractuale
obligatorii,
inclusiv
condiţiile
de
actualizare /modificare
a
preţului contractului de
achiziţie

Preţul în lei este ferm şi neajustabil.
Preţul contractului de achiziţie nu se actualizează/modifică pe perioada
de derulare a contractului.
Plata facturii fiscale va fi efectuată în termen de 45 de zile de la data
emiterii ei.
Garanţia produselor va fi de 36 luni de la livrare şi instalare, conform
specificatiilor tehnice şi de garanţie care va însoţi produsul.
Ambalarea se va face astfel încât produsul să fie însoţit de documentaţia
tehnică aferentă. Neîndeplinirea acestei condiţii dă dreptul autorităţii
contractante să nu recepţioneze produsele la momentul livrării.
Condiţiile corespunzătoare şi costurile de transport vor fi asigurate şi
suportate de furnizor. Transportul este inclus în preţul contractului.
Recepţia calitativă şi cantitativă va fi efectuată la locul de desfăşurare a
activităţii achizitorului, respectiv în Suceava, str. Nicolae Bălcescu nr. 6,
clădirea ROMTELECOM, camera 213, jud. Suceava

Furnizorul va asigura instalarea, montarea, realizarea probelor
funcţionale ale echipamentelor livrate şi instruirea personalului beneficiar;
echipamentele trebuie livrate împreună cu toate accesoriile necesare
punerii în funcţiune chiar dacă acestea nu au fost solicitate în mod
expres în prezenta documentaţie; toate produsele ce alcătuiesc
sistemele trebuie să fie compatibile funcţional.
Durata maximă de livrare şi instalare a produselor de către furnizor este
de 5 zile de la înaintarea comenzii de livrare de către achizitor.
Pe perioada de garantie – Furnizorul are obligatia de a asigura
activitatea de Service la sediul Achizitorului si a partenerilor. Imobilizare
in service maxim 24 ore, in cazul in care reparatiile necesita o perioada
indelungata de interventie – se va pune la dispozitie gratuit de catre
furnizor a unui echipament similar pentru a nu se perturba activitatea.
Furnizorul va asigura consumabile suplimentare in perioada de
implementare a proiectului.
DISCLAIMER: 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 ».
În caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale ale producătorului echipamentului (valabile la data ofertei,
pentru produsele ofertate) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează asupra detaliilor
tehnice ale ofertei.

5. DESCRIEREA

OBIECTULUI

CONTRACTULUI

–

SPECIFICAŢII TEHNICE

SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI, promotorul
proiectului cu titlul „O ŞANSĂ PENTRU VIITOR”, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi Bugetul
Național prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară:
2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.3.Acces şi
participare la formare profesionala continua (FPC) – Contract nr. POSDRU/108/2.3/G/79238 și fonduri
proprii, achiziţionează copiator, în vederea implementării acestui proiect.
Specificaţiile tehnice ale bunului ce se doreşte a fi achiziţionat şi specificaţii generale: COPIATOR CU
FAX, DOUĂ TĂVI ŞI STAND ÎNALT
Memorie standard/maximă
Hard Disk
Procesor
Limbaj de imprimare
Volum lunar maxim
Conectivitate
Interfaţa
Stand
Alimentare hârtie

256 MB/512 MB
80 GB
Minim 500 Mhz
PCL5e/6, PostScript 3
200,000 pagini
USB 2.0, 10/100 Base T Ethernet
Color, Touchscreen
Integrat

Greutate hărtie, g/m 2
Capacitare de alimentare cu hârtie standard
Capacitate alimentare cu hârtie maxim
Tava de ieşire
Dispozitivul automat pentru alimentare faţă-verso
Imprimare
Viteza impriamare A4
Imprimare prima pagină
Rezoluţie imprimare
Imprimare faţă-verso
Copiere
Rezoluţie
Copiere prima pagină
Copiere faţă-verso
Scanare
Rezoluţie scanare
Destinaţii scanare
Scanare faţă-verso
Formate de fişiere
Scanare color
Fax
Rezoluţie fax
Transmitere fax faţă-verso
Memorie fax
Interfaţa web de administrare dezvoltată de
producător

50-200 gsm
1200 coli
4000 coli la 80 gsm
500 coli
100 coli
minim 43 ppm
maxim 8 secunde
1200x1200 dpi
automata
600x600 dpi
maxim 7 secunde
automata
600 x 600 dpi
Email, Reţea, USB
automata
PDF, JPEG, TIFF, TIFF multi-pagină
standard
600 x 600 dpi
automat
80GB
Posibilitatea
găsirii
şi
administrării
imprimantelor
şi
echipamentelor
multifuncţionale din companie, disponibile în
reţea sau conectate local.
Integrarea aplicaţiei cu Active Directory
Trimiterea de alerte pe email în funcţie de
defectul echipamentului.
Posibilitatea creării de grupuri dinamice
Posibilitatea creării unui grup dinamic în care
să fie vizualizate echipamentele cu erori.
Suportă posibilitatea instalării driverului de
imprimare remote.
Suporta posibilitatea upgrade de firmware pe
echipamente.

Garanţie,Service în post garanţie şi consumabile
incluse în preţ

Păstrarea istoricului
echipamente.

erorilor

36 luni de la livrare şi instalare

apărute

pe

Asigurat cu personal autorizat de producatorul
echipamentului si se va prezenta autorizatie in
acest sens
Toate consumabilele necesare functionarii
echipamentului
Configuraţie:
Copy/Print/Colour scan, B&W, 43 ppm, A4,
600 x 600 dpii, 100-sheet DADF, 500-sheet
tray, 100-sheet bypass tray, 500-sheet output
tray, 256 MB, 80GB Hard Disk, 2-Sided
printing, USB/Ethernet, PS3 - PCL 6/5e
Additional paper tray - 500 sheets
Tall mobile stand (optional for 2 trays
configuration)
Fax Kit

Toate cerinţele sunt minimale. Orice ofertă superioară cerinţelor tehnice este acceptată. Furnizorul va asigura
suport tehnic on-site şi garanţia speicificată mai sus pentru toate produsele livrate.

Evaluarea ofertei tehnice
Numai ofertele care au îndeplinit cerinţele minime de calificare vor fi evaluate în această etapă. În urma
evaluării tehnice vor fi considerate admisibile numai acele oferte care îndeplinesc elementele obligatorii
pentru specificaţiile tehnice precizate în prezenta documentaţie.
Evaluarea ofertei financiare
Ofertele declarate admisibile din punct de vedere tehnic vor fi evaluate luându-se în considerare criteriul
„preţul cel mai scăzut”.
Desemnarea ofertei câştigătoare
Ofertantul cu oferta financiară conţinând cel mai scăzut preţ dintre cele considerate admise din punct de
vedere tehnic va fi desemnat câstigătorul procedurii.
Informare ofertanţi
Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului, prin publicarea
unui anunţ de informare cu privire la rezultatul procedurii pe site-ul www.sindicatulbogdanvoda.ro.

Elaborat,
Consilier juridic Oana-Elena Ioniceanu
Avizat,
Responsabil financiar Radu Icuşca
Aprobat,
Manager de proiect Aleodor Nichifor

