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SECŢIUNEA I 

 
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI 

 

Achizitor: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII 

„BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI - SUCEAVA 

Titlul proiectului POSDRU: “O ŞANSĂ PENTRU VIITOR” 

Linia de finanţare: POSDRU/108/2.3/G 

ID proiect POSDRU: 79238 

Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: Beneficiar 

 

1. INFORMATII GENERALE 

 

Achizitor: 

 

Denumire: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI - 

SUCEAVA 

Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cod poştal 720001 

Localitate: Suceava, Ţară: România 

Persoana de contact: Aleodor Nichifor  

Telefon: 0744-709007                                       Fax: 0230-204110  

E-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro  

Adresa de internet: www.osansapentruviitor.ro  

 

       1.2. a) Termenul limita de depunere a ofertelor: data 27.02.2013, ora 14:00 

              b) Adresa unde se primesc ofertele:  

- prin poştă: SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI –SUCEAVA, 

str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, loc. Suceava, camera 20,  jud. Suceava, România 

- prin e-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro 

   

       1.3. Procedura de atribuire  

Procedura selectată:  

ACHIZIŢIE DIRECTĂ, în baza Ordinului nr. 1050/29.10.2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile 

beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul convergenţă 

 

       1.4. Calendarul procedurii de atribuire 

Data publicării anunţului: 20.02.2013 

Termen limită de depunere a ofertelor: 27.02.2013, ora 14
00

 

Data deschiderii ofertelor: 27.02.2013, ora 14
00

 

Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei câştigătoare:  27.02.2013, ora 

15
00

 

 

   1.5.  Sursa de finanţare 

Proiect finanţat din fonduri comunitare 

                    DA  

                    NU  

• Bugetul proiectului “O şansă pentru viitor” – contract de 

finanţare POSDRU/108/2.3./G/79238 

•  Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007 - 2013. 

 

 

mailto:aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro
http://www.osansapentruviitor.ro/
mailto:aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE 

 

2.1. Descriere 

2.1.1.  Denumirea contractului de achiziţie 

Titlul: Contract de furnizare produse 
2.1.2. Descrierea produsului ce va fi achiziţionat: Cod CPV: 38652120-7 – Videoproiector 

2.1.3. Denumire contract şi locaţia (locul de livrare sau prestare) 

(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii 

- Cumpărare  - 

Principala locaţie a lucrării: - Principalul loc de livrare 

La locul de desfăşurare a activităţii 

achizitorului: Suceava, str. Nicolae 

Bălcescu nr. 6, clădirea 

ROMTELECOM, camera 208 

Principalul loc de prestare: - 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie: 
De la data semnării contractului de achiziţie până la data livrării şi/sau instalării produsului/produselor, conform 

prevederilor contractuale.  

 

 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 

OFERTEI CASTIGATOARE 
 

Preţul cel mai scăzut                                                                                                X 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                       □    

 

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. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE 

 

4.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului 

Declaraţie privind eligibilitatea 

Solicitat  Nesolicitat   
 

Cerinţă obligatorie:  
1) Declaraţie pe propria răspundere completata în 

conformitate cu Formularul 1 din secţiunea III a 

documentaţiei pentru ofertanţi  în original.  
 

Declaraţie privind  

neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 cu  

modificările şi completările ulterioare  
Solicitat  Nesolicitat   

Cerinţă obligatorie:  
1) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute 

la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

conform Formularului 2 din secţiunea III a 

documentaţiei pentru ofertanţi  în original.  
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5.   PREZENTAREA OFERTEI 
 

5.1 Limba de redactare a ofertei Limba română. 

5.2 Moneda in care  este exprimat                    

preţul  contractului 

LEI, fără TVA. 

  
5.3   Perioada   minimă   de 

valabilitate a ofertei 

30 zile de la data deschiderii ofertelor 

5.4 Modul de 

prezentare al 

ofertei  

5.4.1. Modul de 

întocmire a 

propunerii tehnice 

(oferta tehnică) 

 Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face 

dovada conformităţii produselor care urmează a fi livrate cu cerinţele 

prevăzute în „specificaţiile tehnice” din Caietul de sarcini (în secţiunea II a 

documentaţiei pentru ofertanţi).  

 

 5.4.2. Modul de 

întocmire a 

propunerii 

financiare (oferta 

financiară) 

 Propunerea financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze 

toate informaţiile solicitate cu privire la preţ.  

 Oferta financiară se întocmeşte în original, va fi prezentată în LEI (fără 

TVA); se poate folosi Formularul 3 din secţiunea III a documentaţiei 

pentru ofertanţi;  

 Preţul din ofertă include toate cheltuielile care vor fi angajate de către 

furnizor în vederea asigurării furnizării şi instalăriii cu titlu accesoriu a 

produselor solicitate prin prezenta documentaţie.  

 5.4.3. Modul şi 

adresa de 

prezentare a 

ofertei 

 Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul de 

funcţionare al achizitorului din Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, 

cladirea ROMTELECOM, cod poştal 720001.  

 Oferta va fi depusă:  

1) prin poştă, cu scrisoare recomandată către Achizitor cu confirmare de 

primire  
sau  

2) direct la sediul Achizitorului, pe baza unei Scrisori de înaintare semnată 

şi datată, întocmită conform Formularului 4 din secţiunea III a 

documentaţiei pentru ofertanţi.  

 Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.02.2013, ora 14:00  

 Oferta se va depune în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menționa:  

a) „OFERTĂ PENTRU FURNIZAREA DE PRODUSE  - 

VIDEOPROIECTOR”;  

b) „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.02.2013, ora 14:00”  

 La depunerea plicului, ofertanții vor solicita înregistrarea datei şi orei pe 

plicul mare exterior.  

 Plicul exterior va conține în interior câte un plic sigilat şi ştampilat după 

cum urmează:  

‐ plicul nr. 1: propunerea tehnică (oferta tehnică);  

‐ plicul nr. 2: propunerea financiară (oferta financiară);  

 Plicurile interioare şi plicul exterior trebuie să fie marcate cu denumirea 

şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi 

deschisă, în cazul în care oferta respectivă este depusă după termenul 

limită.  

 Documentele ofertei vor fi tehnoredactate/tipărite şi vor fi semnate şi 

ştampilate de către reprezentanții legali ai ofertantului.  

 Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din 

documentația pentru ofertanţi.  
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 Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe 

toată perioada de valabilitate stabilită de către Achizitor.  

 Oferta nu va conține rânduri înserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte 

scrise peste scrisul inițial.  

 Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect 

descalificarea ofertantului.  

 Ofertantul poate solicita, în scris, restituirea documentelor aferente 

ofertei descalificate.  
 

5.5 Posibilitatea retragerii sau 

modificării ofertei 
 

 Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, printr-o solicitare scrisă 

adresată Achizitorului, până la termenului limită de depunere a ofertelor.  

 Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită 

pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta, Achizitorului, o cerere 

de retragere a ofertei în vederea modificării.  

 Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului 

de a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în 

documentația pentru ofertanţi.  

 Oferta depusă la o altă adresă a Achizitorului decât cea stabilită sau după 

expirarea datei şi/sau orei limită pentru depunere este considerată întârziată 

şi se returnează nedeschisă.  
 5.6       Deschiderea ofertelor  Locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide la adresa de 

funcţionare a Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan 

Vodă” Rădăuţi - Suceava, din Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, 

clădirea ROMTELECOM,  cod poştal 720001  

 Data deschiderii ofertelor: 27.02.2013, ora 14:00  

 
5.7. Informaţii referitoare la 

termenele pentru livrarea 

bunurilor 

 Executarea contractului începe imediat după semnarea lui.  

 Ofertantul va furniza produsele în termen de 48 de ore de la data primirii 

comenzii. 

5.8. Clauze contractuale 

obligatorii, inclusiv condiţiile 

de actualizare/ modificare a 

preţului contractului  
 

 În urma aplicării procedurii, se va încheia un contract de furnizare între 

Achizitor şi operatorul economic a cărui ofertă a avut cel mai scăzut preţ, 

în care se vor preciza obligatoriu următoarele clauze: datele de identificare 

ale părţilor semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului, condiţiile 

de modificare/actualizare a preţului contractului şi condiţiile de livrare.  
 

5.9. Interdicţii  
 

 Ofertantul nu are dreptul să depună două sau mai multe oferte 

individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii acestora din 

procedura de achiziţie directă 
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SECŢIUNEA a IIa 

CAIETUL DE SARCINI 

 

I. SPECIFICAŢII TEHNICE  

Specificaţiile tehnice de mai jos vor fi considerate ca cerinţe minimale.  

PROIECTOR 3D W710ST Video / Home Cinema Series, Short Throw - 720p (1280x720) - 2500 ANSI - 10000:1 - 4:3 

native/16:9 selectable - manual zoom 1.10:1 - D-Sub/HDMI1.3/RCA/S-Video/USB - HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 

720p, 1080i, 1080p, <31db - 4000 hours lamp lif PROIECTOR  3D Tehnologie proiectie:DLP 

Rezolutie:1280 x 720 

Luminozitate ANSI lm:2500 

Contrast:10000:1 nativ (Full on / Full off) 

Aspect imagine:16:9 Native, 5 aspect ratio selectable 

Durata de viata lampa:4000 - 6000 ore (Normal/Eco mode) 

Zoom:1.10:1 

Putere lampa:220 W 

Altele:Telecomanda cu backlight, Geanta proiector, Baterii telecomanda, Quick Start Guide, Manual CD, Cablu VGA 

(D-sub 15pin), Cablu alimentare 220v 

ECRAN PROIECTIE  MINIM 200x200 CM MANUAL PE TREPIED VEGA          
 

  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 produsului/produselor (valabile la data ofertei, pentru 

produsele ofertate) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei. 

 

II. ALTE SPECIFICAŢII  
Locul de livrare a produselor: str . Nicolae Bălcescu, nr. 6 (clădirea ROMTELECOM), localitatea Suceava  

Furnizorul va livra produsul in condiţiile stabilete în contractul de furnizare.  

Furnizorul se obligă să asigure transportul produselor până la destinaţia finală menţionată în documentaţia pentru ofertanţi.  

Furnizorul se obligă să furnizeze un produs nou, cu aceleaşi caracteristici tehnice şi funcţionale, în cazul în care defecţiunile 

produsului furnizat prin prezenta procedură sunt de natură a fi neremediate.  

Factura va fi plătită de achizitor în termen de maxim 45 zile lucrătoare de la data când a fost emisă.  

 

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.osansapentruviitor.ro. 

 

Elaborat,         Avizat, 

Consilier juridic Oana-Elena Ioniceanu       Responsabil financiar Radu Icuşca 

 

Aprobat, 

Manager de proiect Aleodor Nichifor 

 

 

http://www.osansapentruviitor.ro/
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SECŢIUNEA III 

 

 

FORMULARE 

 

 

Formularul nr. 1 - Declaraţie privind eligibilitatea  

 

Formularul nr. 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006  

 

Formularul nr. 3 - Formular de ofertă / Propunerea financiară / Oferta financiară  

 

Formularul nr. 4 - Scrisoare de înaintare  
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Formularul nr. 1 

Declaraţie privind eligibilitatea 

 
OPERTANT 

 ________________________ 

       (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________ (denumirea/numele şi 

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile 

aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 

pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu 

depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

  Prezenta declaraţie este valabilă pe o perioada de ....... 30 de zile ....... de la data înaintării ei. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 
Data completării: ________________                                      

Ofertant, 

_______________ 

       (semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formularul nr. 2 

Declaraţie privind neîcadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006 
 

 

 

OFERTANT 

________________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART.181 DIN OUG 34/2006 

 
Subsemnatul(a) ____________________________________, reprezentant împuternicit al operatorului economic 

____________________________________ (denumirea / numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura 

de achiziţie directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de produse - 

videoproiector, la data de _____________ (zi/lună/an), organizată de Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan 

Vodă” Rădăuţi - Suceava, declar pe propria răspundere că: 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţiile 

mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditaorii. De asemenea, nu sunt într-o 

situaţie similară cu cele anterioare, reglementate prin lege 

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a) 

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurari sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în voigoare în România sau în ţara 

în care sunt stabilit până la data solicitată __________ . 

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus 

atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 

 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a 

solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei 

penale privind falsul în declaraţii. 

 
Data completării: ____________________ 

 

Ofertant, 

_______________ 

       (semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 3 

Propunerea financiară 
 

OFERTANT 

_____________________ 

 (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către: 

Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă”  

 

 

Domnilor, 

1. Examinând documentaţia pentru ofertanţi, subsemnatul, _____________________, reprezentant al ofertantului 

_________________________ (denumirea/numele ofertantului), mă ofer ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizez furnizarea de produse - videoproiector prezentate în documentaţia 

pentru ofertanţi pentru suma de ______________________ lei (suma în litere şi în cifre), reprezentând  

____________________ euro (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

_______________________ lei (suma în litere şi în cifre).    

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele ofertate şi să prestăm 

serviciile conform comenzii de către achizitor. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile de la ofertare, respectiv până la data de 

_____________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de 

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi. 

 

 

Data: _______________ 

 

_____________________________ (numele reprezentantului ofertantului), în calitate de _____________________, legal 

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________ __________________________ (denumirea ofertantului) 

        _________________________ 

      (semnătura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 4 

Scrisoare de înaintare 
 

 

OFERTANT      
_____________________      

 (denumirea/numele) 

 

 

Înregistrat la sediul Ofertantului                                            Înregistrat la sediul Achizitorului 

nr. _______ / __________             nr. _______ / __________ 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către, 

Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” - Rădăuţi 

           

 

 

 

Ca urmare a invitației dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare produse  - 

videoproiector subsemnatul, ________________________________, reprezentant al ofertantului  

__________________________________ (denumirea/numele ofertantului), vă transmit alăturat coletul, sigilat şi marcat în mod 

vizibil, conținând un original din:  

- documente de calificare;  

- propunere tehnică;  

- propunere financiară.  

 

 

Data completării: _____________ 

 

 

Ofertant, 

_______________ 

       (semnătura autorizată şi ştampila) 


