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1.

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECTUL POCU/138/4/1/115258
„HOPE – INTERVENȚIE COMUNITARĂ INTEGRATĂ ÎN COMUNA
VAIDEENI”

1.1. CADRU GENERAL
Proiectul “HOPE – Intervenție comunitară integrată în Comuna Vaideeni” este aferent apelului
Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație
aparținând minorității rome” din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,
AP4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, OS. 4.1. - Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există
populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
1.2. OBIECTIV GENERAL
Obiectivul general al proiectului “HOPE – Intervenție comunitară integrată în Comuna
Vaideeni” îl constituie prevenirea și diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin
dezvoltarea unor servicii socio-educative integrate pentru 660 elevi cu risc de părăsire a școlii
și 200 de părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și prin furnizarea
competențelor și abilităților de bază pentru 210 persoane care au părăsit de timpuriu
școala/persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu din 5 județe din regiunea Sud
Vest Oltenia.
Implementarea proiectului conduce la atingerea obiectivului general prin acțiunea asupra
principalelor cauze care determină creșterea riscului și apariția fenomenului de abandon
școlar: situația materială precară, dezinteresul părinților, nivelul scăzut de educație al
părinților, modelul educațional oferit de părinți și frați, implicarea în activități aflate la limita
legii, lipsa suportului la învățătură, atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice, lipsa
comunicării dintre părinți și cadrele didactice, baza materială a școlii, atitudinea copiilor față
de procesul educativ, excluderea socială, etc.
Proiectul contribuie la elaborarea de strategii, planuri de acțiune și măsuri la nivel regional (5
județe), astfel activitățile propuse în cadrul proiectului se vor concentra asupra operațiunilor
integrate prevăzute în cadrul DMI 2.2 pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte prin:
•
dezvoltarea programelor de “a doua șansă” și furnizarea serviciilor de orientare și
consiliere educațională și motivațională în vederea corectării fenomenului de părăsire
timpurie a școlii/abandon școlar pentru 110 persoane care au părăsit de timpuriu școala și
100 de persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
•
creșterea gradului de conștientizare în vederea prevenirii și reducerii fenomenului de
părăsire timpurie a școlii prin derularea unei campanii de conștientizare în 33 comunități
cu risc de abandon școlar;
•
implicarea și responsabilizarea membrilor familiei cu privire la parcursul educațional al
copiilor prin organizarea a 10 workshopuri pentru 200 de părinți/tutori de elevi cu risc de
părăsire timpurie a școlii;
•
furnizarea serviciilor de informare și consiliere în vederea prevenirii fenomenului de
părăsire timpurie a școlii pentru 660 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii și 200
tutori/părinți de elevi cu risc de părăsire a școlii;
•
organizarea și derularea de activități non-formale și informale educaționale pentru 660
elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii. Intervențiile promovate prin intermediul
proiectului vor viza în special persoanele din mediul rural, populația roma, precum și alte
categorii de grupuri vulnerabile și vor aduce următoarele efecte pozitive pe termen lung
pentru grupul țintă:
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− furnizarea competentelor și abilitaților de bază necesare și reintegrarea în educație a
persoanelor care au părăsit timpuriu școala și persoanelor care nu au absolvit
învățământul obligatoriu cu impact asupra creșterii șanselor de integrare/reintegrare
a acestora pe piața muncii;
− dezvoltarea de abilități de viață elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și
încurajarea dragostei de învățătură a acestora în vederea prevenirii abandonului
școlar;
− ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor cu risc de părăsire a școlii și reducerea
numărului de elevi care abandonează școala;
− creșterea nivelului de informare și conștientizare a părinților/tutorilor asupra
importanței participării la programe educaționale cu impact asupra limitării
abandonului școlar;
− creșterea implicării membrilor comunităților selectate în reintegrarea și menținerea în
sistemul de educație a celor aflați în risc de a părăsi școala;
− diminuarea sentimentulului de marginalizare și excludere a elevilor care provin din
familii defavorizate;
− creșterea capacitații de adaptare și integrare socio-școlară a elevilor cu risc de prăsire
timpurie a școlii.
1.3. OBIECTIVE SPECIFICE
Proiectul vizează următoarele obiective specifice:
Obiectivul Specific nr. 1: Facilitarea accesului a 119 de copii din zonele marginalizate ale
Satului Vaideeni, Comuna Vaideeni la învățământul preșcolar, primar si gimnazial, pe perioada
de implementare a proiectului, prin masuri educaționale complementare, sprijin material și de
acompaniere, precum și activități de informare, consiliere si mentorat pentru copii și părinți în
vederea facilitării dialogului școală- copil- familie-comunitate, derularea unui program de tip
„Școală după școală” pentru 49 de elevi din ciclul primar si 38 de elevi din ciclul gimnazial în
vederea reducerii abandonului școlar.
Obiectivul Specific nr. 2: Sprijinirea inserției și menținerii pe piața muncii a grupului
țintă, desfășurarea unui program de informare și consiliere profesionala pentru 308 persoane
din grupul țintă, calificarea profesionala a 308 persoane și derularea masuri de mediere și
plasare pe piața muncii pentru angajarea a 50 de persoane.
Obiectivul Specific nr. 3: Sprijinirea antreprenoriatului în plan local, furnizarea de cursuri
de antreprenoriat pentru 168 de persoane din grupul țintă și asigurarea de finanțare, consultanta
și mentorat antreprenorial pentru 42 de planuri de afaceri selectate.
Obiectivul Specific nr. 4: Crearea Centrului Comunitar Vaideeni și derularea de activități
cu caracter integrat pentru 600 de persoane din grupul țintă (ocupare, servicii sociale, medicale
și medico-sociale).
Obiectivul Specific nr. 5: Facilitarea accesului la servicii sociale, integrarea sociala a
persoanelor vulnerabile și derularea de campanii și acțiuni cu impact asupra îmbunătățirii vieții
sociale a 600 de persoane din grupul țintă.
Obiectivul Specific nr. 6: Furnizare accesului la servicii medicale și medico-sociale,
asigurarea conștientizării și informării populației, desfășurarea de campanii și distribuirea de
pachete medicale pentru 600 de persoane din grupul țintă.
Obiectivul Specific nr. 7: Îmbunătățirea condițiilor de locuit, asigurarea igienei
locuințelor și derularea unui program de furnizare de bunuri elementare pentru 150 de
gospodarii.
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Obiectivul Specific nr. 8: Sprijinirea financiara și juridica pentru reglementarea titlurilor
de proprietate pentru 150 de locuințe din zona marginalizata în perioada de implementare a
activităților proiectului.
Obiectivul Specific nr. 9: Combaterea discriminării în Satul Vaideeni, Comuna Vaideeni
și promovarea interculturalității prin activități de inovare socială ce vizează implicarea activă a
membrilor comunității în soluționarea problemelor și prin formarea și activarea unui grup de
inițiativă locală.
2.
INFORMATII GENERALE
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului si constituie ansamblul cerintelor minimale si obligatii pe baza carora operatorii
economici isi vor elabora oferta. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea
tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii din
Caietul de sarcini. Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera
informatii detaliate privind Achizitiade echipamente IT, in cadrul proiectului
POCU/138/4/1/115258 „ HOPE – Intervenție comunitară integrată în Comuna Vaideeni”.
2.1.

OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului consta in asigurarea de echipamente IT care sa ajute la implementarea
activitatilor care vor contribui la indeplinirea indicatorilor asumati prin cererea de finantare,
ceea ce va conduce la imbunatatiri/beneficii reale pentru grupul tinta.
Ofertantul devenit Contractor va furniza urmatoarele echipamente IT, in conformitate cu
codurile CPV mentionate:
1

Ecran proiecție

Cod CPV 30231300-0

2

Laptop

Cod CPV 30213100-6

3

Memorie USB

Cod CPV 30233180-6

4

Multifuncțională

Cod CPV 42991210-4

5

Videoproiector

Cod CPV 38652120-7

3.DATE PRIVIND PROCEDURA APLICATÃ
Tinând seama de prevederile cuprinse in Contractul de Finantare POCU/140/4/2/115258,
proiect “HOPE - Intervenție comunitară integrată în Comuna Vaideeni” si dispozitiile Legii
nr.98/2016 privind achizitiile publice, valoarea estimată totală fără TVA a achiziţiei de
echipamente IT in cadrul proiectului este de 359.983,04 lei fără TVA.
In conformitate cu prevederile art. 7 (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
sub pragul de 23.227.215 lei fără TVA, autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie
publică prin aplicarea unei proceduri simplificate.
Ca urmare, modalitatea de atribuire a acestui contract de furnizare este “procedura
simplificată” intr-o etapă.
Valoarea estimata a echipamentelor IT care vor fi achizitionate de ADDESC este de 29.668,03
lei fara TVA.
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4. NECESITATEA ACHIZITIONÃRII ECHIPAMENTELOR IT CARE FAC
OBIECTUL CONTRACTULUI CE VA FI ATRIBUIT
Pentru sustinerea si implementare activitatilor derulate in cadrul proiectului
POCU/138/4/1/115258 „HOPE – Intervenție comunitarã integratã în Comuna Vaideeni”,
conform contractului de finantare semnat, se vizează implementarea următoarelor activități pe
componente majore de intervenție:
A0 - Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate din Comuna Vaideeni, județul
Vâlcea, pentru fundamentarea cererii de finanțare
A0.1 - Realizarea analizei la nivelul comunității marginalizate din Comuna Vaideeni, județul
Vâlcea, pentru fundamentarea cererii de finanțare;
A1 - Managementul proiectului
A1.1 - Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul
proiectului;
A1.2 - Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte
activități administrative conexe;
A2 - Acțiuni de sprijin pentru creșterea accesului și participării la învățământul preșcolar,
primar și secundar
A2.1 - Dotarea Școlii Gimnaziale din Comuna Vaideeni și amenajarea unui loc de joacă;
A2.2 - Acțiuni de reducere a fenomenului abandonului școlar prin derularea unui program de
consiliere școlară și consiliere parentală;
A2.3 - Acordarea de sprijin financiar și material copiilor proveniți din familii aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială;
A2.4 - Desfășurarea unui program de tip "Școala după Școală" și "Școală de Vară" pentru
elevii ciclului primar și gimnazial;
A2.5 - Realizarea de activități școlare extracurriculare: concursuri sportive, cercuri de activități
extracurriculare, unui club de lectură, tabere de vară și excursii educaționale;
A3 - Sprijinirea a 308 persoane din cadrul comunității marginalizate pentru accesul și/sau
menținerea pe piața muncii
A3.1 - Derularea unui program de informare și consiliere profesională pentru persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă;
A3.2 - Pregătirea profesională a persoanelor din Comuna Vaideeni aflate în căutarea unui loc
de muncă prin organizarea de cursuri de calificare de nivel 1 și nivel 2;
A3.3 - Furnizarea de servicii de mediere și plasare pe piața muncii pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă;
A3.4 - Sprijinirea financiară a angajatorilor pentru încadrarea și menținerea angajaților;
A4 - Organizarea unui program de susținere a antreprenoriatului în cadrul comunității
marginalizate, în cadrul Centrului Comunitar Vaideeni
A4.1 - Sprijinirea antreprenorilor locali în participarea la programe de pregătire antreprenorială
și furnizarea sprijinului financiar pentru inițiativele antreprenoriale câștigătoare ale concursului
de idei de afaceri;
A4.2 - Organizarea unui training de inițiere în domeniul antreprenoriatului și un training pentru
utilizarea instrumentelor informatice pentru managementul afacerii, pentru potențialii
antreprenorii locali;
A4.3 - Sprijinirea antreprenori locali în dezvoltarea planurilor de afaceri;
A4.4 - Organizarea unui concurs de idei de afaceri în vederea finanțării prin micro-grant-uri a
antreprenorilor;
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A4.5 - Activități de mentorat, consultanță în afaceri pentru antreprenorii selectați și suport
pentru înființarea afacerilor;
A4.6 - Monitorizarea măsurilor de ajutor de Minimis (micro-granturi)
A5 - Crearea și amenajarea unui Centru Comunitar în localitatea Vaideeni, pentru
furnizarea de servicii integrate
A5.1 - Înființarea, reabilitarea și dotarea spațiului alocat Centrului Comunitar Vaideeni;
A5.2 - Activități de facilitare a persoanelor din comunitatea marginalizată la serviciile furnizate
prin proiect;
A5.3 - Derularea de activități de voluntariat comunitar pentru stimularea implicării membrilor
comunității în rezolvarea problemelor comune;
A6 - Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului Comunitar Vaideeni
A6.1 - Furnizarea de servicii de ergoterapie și terapie ocupațională;
A6.2 - Realizarea de intervenții sociale în cazul copiilor cu părinți plecați în străinătate prin
activități de tip teatru forum;
A6.3 - Organizarea și desfășurarea de campanii cu tematică socială violență domestică,
consecințele sociale ale căsătoriilor timpurii, impactul plecării părinților în străinătate etc.;
A7 - Furnizarea de servicii medicale și medico-sociale prin intermediul Centrului
Comunitar Vaideeni
A7.1 - Organizarea și desfășurarea de campanii de informare medico-sociale privind sănătatea
reproducerii, planificarea familială, prevenirea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la
minori, igienă, importanța documentelor de identitate în vederea accesării sistemului sanitar;
A7.2 - Organizarea și desfășurarea de campanii de informare medicală (acordarea primului
ajutor, diferite forme de cancer, informare programe naționale de sănătate, prevenirea și/sau
monitorizarea cazurilor de autism);
A7.3 - Furnizarea de pachete de servicii medicale (diagnosticare + tratament);
A8 - Furnizarea de servicii pentru locuire
A8.1 - Furnizarea de servicii pentru îmbunătățirea igienei și spațiilor conexe;
A8.2 - Furnizarea de bunuri și lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit;
A9 - Acordarea de sprijin juridic pentru reglementarea documentelor de identitate și
proprietate pe locuință și teren
A9.1 - Evaluarea individuală a situației juridice pentru fiecare gospodărie ce nu deține acte de
proprietate și formularea unei soluții juridice;
A9.2 - Furnizarea sprijinului financiar și tehnic în vederea obținerii actelor de identitate și de
proprietate;
A10 - Activități de inovare socială ce vizează implicarea activă a membrilor comunității în
soluționarea problemelor, combaterea discriminării și promovarea interculturalității
A10.1 - Formarea și activarea unui grup de inițiativă locală (GIL);
A10.2 - Facilitarea relației dintre membrii comunității și autoritățile locale prin organizarea
unor întâlniri de lucru trimestriale între grupul de inițiativă locală (GIL) și autoritățile publice
locale, in vederea corelării nevoilor comunității cu programele de dezvoltare derulate de
autorități.;
A10.3 - Organizarea periodică de acțiuni civice comune, activități de dialog interetnic și
evenimente destinate combaterii discriminării și promovării interculturalității.
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5.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR IT
Specificatii tehnice minime: ECRAN DE PROIECTIE
Tip ecran: Manual;
Optimizat pentru vizualizare publică, DLP,
LCD și HDTV
Marime ecran aprox: 265 x 150 cm,
diagonala 305 cm (120")
Format: 1.1;
Câmpul vizual: 125 °
Altele: Montare pe perete si tavan

Specificatii tehnice minime: LAPTOP
Procesor
Model Procesor: Intel® Core™ i7-8550U
Platforma Procesor: Kaby Lake R
Procesor: i7-8550U
Frecventa procesor (GHz): 1.8 GHz
Frecventa turbo procesor (GHz): 4.0 GHz
Dimensiune Cache procesor (KB): 8192 KB
Tehnologie de fabricatie (nm): 14 nm
Putere consumata (W): 15 W
HDD & RAM
Capacitate HDD: 1 TB,128 GB
Tip unitate stocare: HDD + SSD
Interfata HDD: M.2 SATA
Frecventa Memorie RAM: 2400 MHz
Memorie standard: 8GB
Module Memorie: 1 x 8GB
Tip RAM: DDR4

Comunicatii
Wireless: 802.11ac
Bluetooth: 4.1
Retea: Ethernet 10/100
Porturi
USB 2.0: 2 x USB 2.0
HDMI: 1 x HDMI 1.4
RJ45: 1 x RJ-45
Microfon: Da
DC-in: 1 x DC-in
USB 3.0: 2 x USB 3.0
Alte porturi: 1 x USB 3.1 Type-C
Multimedia
Unitati citire/scriere: DVD-RW
Camera: HD
Card reader: SD, SDHC, SDXC
Tehnologii audio: Waves MaxxAudio Pro

Display & Video
Chipset video: AMD Radeon 530
Memorie video ram: 8GB
Rezolutie optima: 1920 x 1080
Diagonala LCD: 15.6

Sistem de operare
Windows 10,
Alte caracteristici
Tastatura numerica: Da
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Specificatii tehnice minime: MEMORIE USB
• Capacitate: 32 GB;
• Interfata: USB 3.0 / 3.1.

Specificatii tehnice: MULTIFUNCTIONALA
Sistem
Format: A5/A3
Tehnologie: laser
Tip: Alb/negru
Functii disponibile: Imprimare / Copiere /
Scanare / Fax
Memorie: 2048 MB
HDD: Inclus
Procesor: 1200 MHz
Duplex: Automat
Tip mediu printare: Carton, plicuri, etichete,
hartie simpla, folii transparente, hartie
Banner
Prima pagina (s): 4.3
Volum maxim recomandat (copii/luna):
30.000

Scanner
Rezolutia optica de scanare (dpi): 600 x 600
ppi
Functii scanner: Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP
Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS Scanare TWAIN in retea
Tip scanner: Alb negru,color
Viteza de scanare: 45 opm
Copiator
Viteza copiere alb/negru A4 (cpm): 36
Zoom copiere (%): 25/400%
Alimentare hartie (coli): 650 coli
Viteza copiere/printare A3 alb negru (cpm):
18

Conectivitate
Interfata: USB 2.0 Specification Hi-Speed
Imprimanta
Certified port (Type A)
Viteza printare alb/negru A4 (ppm): 36
Retea: Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJRezolutie la printare alb-negru (dpi):
45)
1800x600 dpi
Accesorii incluse
Cartus / toner
Stand mobil cu roti
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Specificatii tehnice minime: VIDEOPROIECTOR
Imagine
Tehnologie: DLP
Rezolutie nativa: 1920 x 1080
Luminozitate (lumeni): 3200
Contrast: 10000:1
Durata de viata lampa (ore): 7000
Lentile (mm): F=2.59~2.87,
f=16.88~21.88mm
Segment: Home Cinema

Proiectie
Distanta proiectare: 1.5 - 4.57 m
Zoom: 1.3:1
Conectivitate
1 x Audio in
1 x Audio out
1 x Jack
1 x USB (Mini B)
1 x VGA
2 x HDMI
1 x IR Receiver
1 x USB A
RS-232
1 x MHL

3D: DA

6.

LOCUL SI TERMENUL DE LIVRARE

Echipamentele IT vor fi livrate si puse in functiune (dupa caz) in termen 15 de zile
calendaristice de la semnarea contractului, in municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie, Nr
108, Bl 52-54, Sc A, Et 1, Ap 3.
Obligatiile principale ale furnizorului de echipamente IT sunt urmatoarele:
•
Valoarea serviciilor asociate vor fi incluse in valoarea echipamentelor:
- transportul echipamentelor pana la destinatie finala;
- asigurarea asistentei tehnice la montaj si punere in functiune:
- instruirea utilizatorilor echipamentului din partea beneficiarului.
•
Furnizorul se obligă sa furnizeze produsele la standardele producătorului.
•
Furnizorul va transmite achizitorului toate documentele care însoţesc produsele inclusiv
factura fiscala, certificat de calitate/conformitate, certificatele de garanţie a produselor şi
orice documentaţie tehnica aferenta necesară utilizarii acestora (în limba romana).
•
Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se
face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia,
pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
•
Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile clauzelor de recepţie produselor.
•
Se va indica de către producător/distribuitor modul de reciclare a produsului după
expirarea duratei normale deviată (dupa caz).
7.

TERMEN DE GARANTIE

Obligatiile principale ale furnizorului de echipamente IT sunt urmatoarele:
•
Produsele vor fi insotite la livrare de certificate de garantie.
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•

•

•

•
•

Garantia produsului: minim 12 luni de la livrare. Perioada de garantie acordata
produselor de catre furnizor este conform certificatului de garantie emis de producator si
se aplică de la receptia si punerea in functiune la achizitor, dupa livrarea produselor
Furnizorul isi asuma toate costurile legate de remedierea defectiunilor in perioada de
garantie, iar remedierea defectiunilor se va face in maxim 48 de ore de la constatarea
acestora.
Achizitorul are dreptul de a notifica furnizorului, in scris, imediat, orice
detect/neconformitaie care apare in perioada de garantie, respectiv abateri de la
specificaţiile tehnice ale produselor. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are
obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in 30 zile de Ia data
notificarii ile către achizitor, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în
timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada
de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
Pe perioada duratei de viaţă furnizorul se obliga in a asigura piese de schimb contra cost.
Produsele furnizate trebuie sa fie de fabricatie recenta, fara defecte, noi, nefolosite si
îndeplinesc cerintele testelor de calitate efectuate de producător.

8.

DESCRIEREA SARCINILOR FURNIZORULUI

Furnizorul va livra, instala si pune in functiune echipamentul mentionat in prezentul caiet de
sarcini cu respectarea tuturor cerintelor tehnice, calitative si cantitative. De asemenea, se va
acorda o garantie de min 12 luni de la data livrarii, instalarii si punerii in functiune a
echipamentelor IT. In cazul in care echipamentele livrate, nu corespund cerintelor
beneficiarului, acesta are dreptul sa solicite schimbarea acestora cu unele superioare.
Furnizorul va asigura conditiile necesare si va facilita prin personalul propriu livrarea,
instalarea si punerea in functiune a echipamentelor IT. Beneficiarul are dreptul sa solicite
documente/informatii pe care le considera necesare in vederea implementarii corespunzatoare a
proiectului, iar Furnizorul este obligat sa le puna la dispozitia acestuia in maxim de 5 zile de la
solicitare.
Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in
oferta financiara si tehnica, la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea
tehnica, anexa la contract, in conformitate cu graficul de prestare stabilit intre cele doua parti.
Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror :
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc), legate de echipamentele si materialele
folosite pentru sau in legatura cu echipamentele furnizate, si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.

VALOAREA ESTIMATA A ACHIZITIEI:

Valoarea totală estimată a contractului care urmează să fie atribuit în urma derulării procedurii:
Echipamente
1

Ecran proiecție

Pret unitar (lei fara
TVA)

Buc
1

403,36
10

Valoare totală (lei
fara TVA)
403,36

2

Laptopuri

5

3.361,34

16.806,70

3

Memorie USB

5

54,62

273,10

4

Multifuncțională

1

10.084,03

10.084,03

5

Videoproiector

1

2.100,84

2.100,84

TOTAL:

10.

29.668,03

MODALITATEA DE INTOCMIRE A OFERTEI TEHNICE

Oferta tehnica va fi intocmita astfel incat sa respecte caietul de sarcini. Oferta tehnica va
contine si Formularul de oferta tehnica din Sectiunea FORMULARE. Cerintele prezentului
caiet de sarcini sunt considerate cerinte minimale impuse furnizorului.
11.

MODALITATI DE INTOCMIRE A OFERTEI FINANCIARE

Propunerea financiara va include toate costurile aferente indeplinirii obligatiilor contractuale.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei si va contine preturile unitare aferente fiecarui
produs in parte, atat fara TVA cat si cu TVA, precum si valoarea totala a achizitiei fara TVA.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat acesta sa furnizeze toate informatiite
solicitate cu privire la pret, precum si sa acopere posibilele situatii neprevazute ce ar presupune
costuri suplimentare pentru beneficiar.
12.

MODALITATI DE PLATA

Contractorul va factura serviciile livrate la termenul de livrare mentionat in prezentul caiet.
Factura se va achita in termen de maxim 30 de zile de la receptionarea echipamentelor, pe baza
de proces verbal de receptie, precum si inregistrarea facturii la Achizitor.
Decontarea facturii se va face numai in masura in care aceasta este insotita de documente
justificative - proces verbal de receptie si alte documente care sa ateste ca echipamentele au
fost livrate si instalate conform prezentului caiet de sarcini care atesta respectarea tuturor
elementelor tehnice (cantitative si calitative) incluse in prezentul caiet.
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