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185/08.04.2011 
 
 

DOCUMENTAłIA PENTRU OFERTANłI PENTRU ACHIZIłIA 
ECHIPAMENTE IT (LAPTOP, IMPRIMANTĂ COLOR A3, IMPRIMANTĂ ALB-NEGRU 

LASER, VIDEOPROIECTOR, ECRAN PROIECłIE), CPV 30213200-7; 30121400-7; 
30232110-8; 38653400-1; 38652120-7, 48317000-3 

 
 
Achizitor: Asociatia Pakiv Romania 

Titlul proiectului POSDRU : MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL 
TURISMULUI  

ID proiect POSDRU: POSDRU/105/5.1/G/76173 

Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului 

Beneficiar:  Asociatia Pakiv Romania 

 
1 INFORMAłII GENERALE 

1.1. Achizitor: 
 
 
Denumire: Asociatia Pakiv Romania 
Adresa: Str Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia  
cod postal Persoana de contact: 
Dan Enache, Responsabil Financiar 

Telefon: 0760 686819 

E-mail: anca24dan@yahoo.com Fax: 0258 811170 
Adresa de internet www.pakiv-turism.ro 
 
1.2.  
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 22.04.2011  ora 15.00. 

b) Adresa unde se primesc ofertele: Asociatia Pakiv Romania, Secretariat, Str Republicii, nr. 40, 
cod. 510130, Alba Iulia , fax:  0258 811170 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaŃia pentru 
ofertanŃi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIłIE  
          2.1. Descriere 
2.1.1. Denumirea contractului de achiziŃie:  
           

Titlu: Contract furnizare  produse:  (ECHIPAMENTE IT (LAPTOP, IMPRIMANTĂ 
COLOR A3, IMPRIMANTĂ ALB-NEGRU LASER, VIDEOPROIECTOR, ECRAN 

PROIECłIE) 
2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achiziŃionate 
 
AchiziŃia de echipamente IT (laptop, imprimantă color A3, imprimantă alb-negru laser, 
videoproiector, ecran proiecŃie, licenŃe windows) în cadrul proiectului „MĂSURI 
INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI”, ID 76173. 
          
        PreŃul ofertat va fi exprimat în LEI, fără TVA, TVA explicitat separat. PreŃul 
contractului este ferm, nu se actualizează. 
 

2.1.3. Denumire contract şi locul de livrare 

(a) Lucrări (b) Produse                             X (c) Servicii                 
ExecuŃie  
Proiectare şi execuŃie  
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinŃelor 
specificate de achizitor…  

Cumpărare …….X 
Leasing .……… 
Închiriere ………. 
Cumpărare în rate……. 

Categoria serviciului: 
 
2A ....... ………….. 
 
2B........ ………….. 

Principala locaŃie a lucrării: 
………………………. 
………………………… 

Principalul loc de livrare:  
 
Asociatia Pakiv Romania, 
Secretariat, Str Republicii, nr. 
40, cod. 510130, Alba Iulia,  
Fax: 0258 811170 

Principalul loc de prestare:
 
 

2.1.4. Durata contractului de achiziŃie: 
 
De la data semnării contractului de ambele părŃi, până la data de 31.05.2011 

  
3. INFORMAłII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL   
          APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Pretul cel mai scăzut                                                                         x 
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Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

4. PREZENTAREA OFERTEI 
4.1. Limba de 
redactare a ofertei

Limba română 

4.2. Moneda în 
care este exprimat 

Lei 

4.3. Perioada 
minimă de 

60 zile de la data limită de depunere a ofertelor 

4.4. Modul de 
prezentare a 
ofertei (tehnic 
şi financiar) 

Operatorii  economici  participanŃi  la  procedura  vor  trimite o scrisoare de 
înaintare şi oferta tehnică şi financiară. 
Oferta  financiară  va  fi   exprimată  în  lei,  fără  TVA,  globală. 
Oferta  tehnico-finaciară  se  prezintă  în  scris,  semnată  şi  ştampilată  pe 
fiecare pagină de către reprezentantul legal al ofertantului. 
InformaŃii privind elaborarea propunerii tehnice: 
Propunerea tehnică a operatorilor economici participanti la această procedură 
va contine următoarele: 
- Denumirea contractului 
- Denumirea produselor, marca, codul de fabricaŃie după caz, al produselor 
ce vor fi ofertate. 
- CantităŃile produselor ofertate. 
- SpecificaŃiile tehnice ale produselor ofertate. 
- Locul şi termenul de livrare al produselor. 
- Se va prezenta anexat propunerii tehnice certificate de conformitate pentru 
produsele ofertate, conform cerinŃelor de calitate aferente lotului ofertat. 
- Se va menŃiona care este perioada de garanŃie acordata produselor şi că 
fiecare produs ofertat va fi însotit de certificat de garanŃie.  
-  lista echipei de suport tehnic cu nr de telefon si adresa de email 
- lista specialistilor certificati 
În cazul furnizării echipamentelor, operatorii economici vor declara că îşi 
vor asuma prevedereile din Documentatia pentru ofertanti referitoare la 
obligaŃiile care care decurg pe toată perioada de valabilitate a garanŃiei cât şi 
cele referitoare la remedierea defecŃiunilor.  
În cazul furnizarii programelor informatice operatorii economici au obligatia 
de a garanta buna funcŃionare a acestora pe toata perioada de valabilitate a 
licenŃei sau pe toata perioada in care este solicitat suportul si update-ul 
aplicatiilor ofertate  
Se va menŃiona că la livrare produsele vor fi însoŃite de manual de utilizate 
în limba română. 
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Oferta   se   transmite   via   poştă sau se depune la secretariatul asociatiei 
împreună   cu   Scrisoarea   de Înaintare. 
Plata serviciilor se va efectua în cel mult 30 zile de la data emiterii facturii. 
Oferta  tehnico-financiară  se  poate  depune  direct  sau  se  transmite  prin 
poştă,  până  la  data  limită  de  22.04.2011  ora 15.00,   la  sediul: Asociatia 
Pakiv Romania, Secretariat, Str Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia, 
Fax: 0258 811170.  
Plicul   în   care   este   inclusă   oferta   tehnico-financiară,   va   purta 
următoarele informaŃii obligatorii: 
Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului; 
Titlul contractului pentru care se depune oferta 
Adresa  autorităŃii  contractante  indicată  mai  sus,  şi  la  care  este 
depusă oferta; 
MenŃiunea „A nu se deschide înainte de şedinŃa de deschidere a ofertelor”. 
Numărul de exemplare în care se va prezenta oferta este 1(unul). 
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul asociatiei la www.pakiv-
turism.ro sau pe adresa dumneavoastră de fax. 
DocumentaŃia financiară trebuie să cuprindă şi contul de banca pentru 
efectuarea plăŃii în cazul încheierii contractului cu firma 
dumneavoastră.  

 
4.5. Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta,   prin  solicitare  
scrisă  adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii 
ofertelor.  
Ofertantul   poate   modifica   continutul ofertei,   până  la  
data  şi  ora  stabilită pentru  depunerea  ofertelor,  adresând 
pentru aceasta autorităŃii contractante o cerere de retragere a 
ofertei în vederea modificării. Achizitorul nu este   
răspunzătoare   în   legătură   cu posibilitatea ofertantului  de 
a depune noua ofertă, modificată, până la data şi ora limită, 
stabilită în documentaŃia de atribuire. Riscurile   transmiterii   
ofertei,   inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina operatorului 
economic. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât 
cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere 
este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. 

4.6. InformaŃii referitoare 
la termenele pentru 
livrarea bunurilor/ 
prestarea serviciilor/ 
execuŃia lucrărilor 

Termenul pentru livrarea produselor este cuprins în perioada 
specificată în contractul de achiziŃie, termen ce va fi 
respectat în conformitate cu graficul de desfăşurare a 
proiectului. 
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4.7.  ModalităŃi de 
contestare a deciziei 
achizitorului de atribuire 
a contractului de achiziŃie 
şi de soluŃionare a 
contestaŃiei 

OfertanŃii care consideră că au fost vătămaŃi datorită unei 
greşeli sau neregularităŃi apărute în cadrul procesului de 
atribuire a contractului pot înainta o plângere la Consiliul 
NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, cu sediul în Bucureşti, 
str Stravopoleos, nr. 6, Sector 3, Cod postal: 030081, E-
mail:office@cnsc.ro, www.anrmap.ro, Telefon: 021/310.46, 
Fax: 021/310.46.42, sau instanŃei judecătoreşti competente. 
ContestaŃiile se depun  în termen de 2 zile de la comunicarea 
rezultatelor pe www.pakiv-turism.ro. 

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condiŃiile de actualizare/ 
modificare a preŃului 
contractului de achiziŃie 

Clauzele contractuale se pot studia din modelul de Contract de 
furnizare servicii de organizare de evenimente, anexat. După 
semnarea contractului de achiziŃie, actualizarea sau modificarea 
preŃului nu va fi posibilă. 

 
5. CantităŃi şi specificaŃii tehnice minimale echipamente IT (laptop, imprimantă color A3, 
imprimantă alb-negru laser, videoproiector, ecran proiecŃie): 

Laptop – 9 bucati 
Denumire Notebook  
Procesor  

Familie procesor:  Intel® Celeron® Dual-Core  
Model procesor:  T3500  
Viteza procesor(MHz):  2100  
Memorie RAM  

Capacitate memorie:  2048 MB  
Hard Disk Drive/Unitati Optice  
Capacitate HDD:  
250 GB  
Interfata/Tip HDD:  
SATA  
Unitate optica:  DVD Writer (Citeste si Scrie DVD&CD)   
Video  

Diagonala:  15.6"  
Rezolutie maxima:  1366x768  
Tip display:  LED  
Placa video:  Integrata 
Intel® HD Graphics  
Memorie video(MB):  Preluata din RAM  
Camera Web:  0.3 MegaPixeli  



ş 

 
 
"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”  

Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013  

Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare 

Domeniul major de intervenŃie 5.1 - Dezvoltarea şi implementarea  măsurilor active de ocupare 

Titlul proiectului: MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI  

Nr. Contract: POSDRU/105/5.1/G/76173 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  

AsociaŃia Pakiv România, (004) 0258 811170, pakiv_romania@yahoo.com                              

 

Sunet  

Audio:  Integrata  
Difuzoare:  Difuzor incorporat  
Microfon:  1 Microfon incorporat   
Comunicatii  

Retea cu Fir:  Fast Ethernet(10/100Mbs)  
Retea Wireless:  802.11b/g/n  
Bluetooth:  Nu  
Expansiune/ Conectivitate  

DC-in jack:  Port DC-in pentru Incarcator  
USB (total porturi):  
3 x USB  
Retea (RJ-45):  1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet)  
Iesire Audio:  1 x Mufa Casti/Boxe  
Intrare Audio:  1 x Mufa (Microfon)  
VGA (monitor extern):  1 x Conector VGA Monitor Extern   
Acumulator  

Tehnologie:  Lithium-Ion Polymer  
Numar celule:  Baterie 6 cell  
Caracteristici Fizice  

Culoare:  Negru   
Software  

Sistem operare:  Microsoft Windows 7 Home Premium 
Altele Geanta + Mouse 
Garantie 24 luni, 12 luni garantie in caz de deteriorare accidentala pentru oricare element al 
computerului 
 
  
Tableta – 1 bucata 
  
Procesor  
Viteza procesor(MHz):  1000   
Hard Disk Drive/Unitati Optice  
Capacitate HDD:  
16 GB  
Video  
Diagonala:  9.7  
Rezolutie maxima:  1024x768 (XGA/4:3)  
Tip Display:  LED   
Sunet  
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Difuzoare:  Difuzor mono integrat  
Microfon:  1 Microfon incorporat  
Comunicatii  
Retea Wireless:  802.11a/b/g/n  
Bluetooth:  Da  
Acumulator  
Tehnologie:  Lithium-Ion Polymer  
Caracteristici Fizice  
Dimensiuni (mm):  242.80 x 189.70 x 13.40  
Greutate (Kg):  0.680  
Culoare:  Negru  
Audio  
Frecventa de raspuns:  20Hz - 20000Hz  
Format suportat:  HE-AAC  
AAC  
Protected AAC  
MP3  
MP3 VBR  
Audible  
Apple Lossless  
AIFF  
WAV  
Porturi:  3.5 mm jack audio  
Conector Dock  
Microfon 
 
 
Copiator Color – 1 bucata 
General   
»  Functii disponibile:  Imprimare  
Copiere  
Scanare 
»  Cititor de carduri:  Da  
»  Format:  A3  
»  Memorie:  2 GB 
»  Hard-disk:  4 GB 
»  Duplex:  Da  
»  Putere consumata:  1.5 KW 
»  Compatibilitate sistem de operare:  UFRII: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 
2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 or later?  
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PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2  
MAC-PPD: MAC OS 9.1 or later, MAC OS X (10.2.8 or later) 
Imprimanta   
»  Tehnologie de imprimare:  Laser color  
»  Limbaj imprimanta:  UFRII  
PCL5/6: (Optional with Canon PCL Printer Kit-AG1) 
»  Viteza de imprimare alb-negru:  21 ppm 
»  Viteza de imprimare color:  21 ppm 
»  Rezolutie imprimare alb-negru:  1200 x 1200 dpi  
»  Rezolutie imprimare color:  1200 x 1200 dpi  
Scanner   
»  Adancime culoare:  24 bit 
»  Rezolutie digitala:  9600 x 9600 dpi  
»  Rezolutie optica:  600 x 600 dpi  
Copiator   
»  Viteza de copiere (alb/negru):  20 cpm 
»  Viteza de copiere (color):  20 cpm 
»  Rezolutie la copiere alb-negu:  600 x 600 dpi 
»  Rezolutie la copiere color:  600 x 600 dpi 
»  Copiere multipla:  Da , 1-99 
»  Zoom:  50 - 200 % 
Fax   
»  Viteza transmisie fax:  3 sec/pag 
Conexiuni   
»  Interfata cu calculatorul:  USB 2.0 
»  Retea:  Da , 10BASE-T/100BASE-TX 
Body & design   
»  Dimensiuni:  565 x 650 x 791 mm 
»  Greutate (kg): 
Alimentator  
de documente   69 kg 
DA 
 
 
Imprimanta Alb Negru A3 – 1 bucata 
Caracteristici  
Functii:  Copiere / Imprimare / Scanare  
Tipul de unitate:  De birou sau autonom  
Tip:  Laserjet  
Format suportat:  A3 / A4 / A4R / A5R  
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Copiator  
Viteza de copiere alb/negru:  20 cpm (A4), 15 cpm (A3)  
Rezolutie copiere alb/negru:  600 x 600 dpi  
Prima copie:  6,4 sec.  
Zoom:  25 - 400%  
Zoom fix:  25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%  
Copiere multipla (copii):  1 - 999   
Imprimare  
Viteza de printare alb/negru:  20 ppm (A4), 15 ppm (A3)  
Rezolutie la printare alb/negru:  1200 x 1200 dpi  
Scanner  
Tip scanare:  Color   
Diverse  
Capacitate hartie:  Caseta 250 coli 
Tava cu incarcare manuala 100 coli  
Conectivitate:  Ethernet (100Base-TX/10Base-T) / Port USB Host I/F 2.0 x 1 / Dispozitiv USB 1.0 
x 1 port  
Limbaj imprimanta:  UFRII-LT, PCL5e/6 (standard pe modelele i, optional pe modelele non i), 
emulare PostScript de nivel 3 (optional)  
Memorie:  256 MB   
Sisteme de operare  
SO Microsoft:  Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista / 
Windows Server 2008 / Windows 7  
SO Apple:  Mac OS X 10.4+   
Caracteristici fizice  
Lungime (mm):  565  
Latime (mm):  680  
Inaltime (mm):  681  
Greutate (kg.):  50,5  
Consum:  1,542 KW 
 
 
Ecran Proiectie – 2 bucati 
Lungime ecran(cm):  200 
Inaltime ecran(cm):  150 
Format ecran:  "4:3 
Montaj pe:  perete 
Ecranul este actionat:  electric 
Factor de reflexie:  1.2 
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Panza home cinema:  nu 
Bordura ecran:  da 
Ecran destinat pentru proiectie din:  fata 
Diagonala(inchi):  100 
 
 
Videoproiector – 2 bucati  
Specificatii  
Tehnologia de afisare:  DLP  
Luminozitate (Lumen):  2700 lm  
Contrast:  4.000:1  
Rezolutie recomandata (pixeli):  SVGA (800 x 600)  
Rezolutie maxima (pixeli):  UXGA (1600 x 1200)  
Lentile:  F = 2.51 - 2.69, f = 21.95 - 24.18 mm  
Rata focalizare:  1.10:1, Manual Zoom  
Putere lampa:  190 W  
Durata de viata a lampii:  4500 - 6000 ore  
Reproducere culori:  16,7 milioane de culori  
Raport imagine:  4:3 
16:9  
Compatibilitate formate video:  NTSC, PAL, SECAM  
Telecomanda:  Da   
Conectivitate  
Conexiuni intrare:  Analog RGB: 2 x D-sub 15 pin 
1 x HDMI V1.3 
Component Video: 2 x D-sub 15 pin (In comun cu RGB analog) 
S-Video: 1 x Mini Din 4 pin 
Composite Video: 1 x RCA 
Audio: 1 x Stereo Mini Jack  
Conexiuni iesire:  1 x D-sub 15 pin 
Audio: 1 x Stereo Mini Jack 
Difuzor: 1 x 2W  
Terminale de control:  1 x RS232 9 pin   
Caracteristici fizice  
Lungime (mm):  265  
Adancime (mm):  210  
Inaltime (mm):  100  
Greutate (kg):  2,6  
Consum (W):  250 W  
Acustic:  30 dBA   
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Diverse  
Extra:  Proiectie 3D 
 
6. CondiŃii şi termene de livrare: 
 
Pentru produsele achizitionate prin cumparare: 
Operatorul economic desemnat castigator va livra produsele si le va pune in functiune la sediul 
Achizitorului/partenerilor in termen de 30 zile de la data semnarii contractului, fără a percepe la plata 
cheltuieli suplimentare. Toate cheltuielile ocazionate de livrarea/instalarea si punerea in functiune 
produselor se vor include in oferta financiara. 
 
Certificarea calităŃii produselor: 
Se va prezenta obligatoriu, anexat propunerii tehnice, certificate de conformitate pentru produsele 
ofertante, conform cerinŃelor de calitate solicitate. 
 
CondiŃii de recepŃie a produselor: 
RecepŃia se va face în două etape, astfel: 
- recepŃia cantitativă, la livrarea fizică a echipamentelor, în prezenŃa furnizorului; 
- recepŃia calitativă, după punerea în functiune a echipamentelor sau în cazul programelor informatice 
după instalarea softului şi verificarea funcŃionării acestuia la parametri normali, ambele in prezenŃa 
furnizorului. 
Cele două operaŃiuni de recepŃie vor fi consemnate prin proces verbal. 
 
Termenele de garantie: 
Produsele vor fi însotite obligatoriu la livrare de certificate de garanŃie. 
GaranŃia acordata produselor va fi în conformitate cu termenele de garanŃie solicitate si cuprinse in 
oferta tehnica a operatorului economic. 
Perioada de garanŃie curge începând cu data recepŃiei calitative. GaranŃia echipamentelor livrate cade 
pe toată perioada de garanŃie definită în ofertă în răspunderea furnizorului. 
In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina furnizorului 
care se obligă să asigure constatarea unei defecŃiuni în maximum 24 de ore de la reclamarea acesteia 
de beneficiar şi să remedieze defecŃiunea în maxim 48 de ore de la data constatării acesteia. 
Dacă din motive obiective datorate unor defecŃiuni majore ale echipamentelor informatice, furnizorul 
nu poate remedia defecŃiunile în termen 48 de ore şi dacă perioada de depanare estimată este mai mare 
de 5 zile, furnizorul va avea obligaŃia să asigure un echipament echivalent beneficiarului pentru 
desfasurarea in continuare a activitatii acestuia pe toată perioada de reparare a acestuia si in cazul in 
care reparatia echipamentului depaseste 15 zile lucratoare, acesta va fi inlocuit definitiv cu unul similar 
ca performante iar garantia noului produs va fi extinsa cu durata ramasa. 
Remedierea defecŃiunilor se va face la sediul Achizitorului/partenerilor dupa caz. În cazul unor defecte 
ce nu pot fi remediate la la sediul Achizitorului/partenerilor, echipamentele vor fi transportate la sediul 
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furnizorului pentru depanarea acestora. Totate chetuielile de transport şi depanare efectuate în perioada 
de garanŃie vor fi suportate în întregime de furnizor, cu conditia ca suportii de stocare a informatiei sa 
ramana fara exceptie la Achizitor/parteneri. Perioada de garanŃie se majorează cu timpul de 
nefuncŃionare al echipamentelor în intervalul de reparare al acestora. 
În cazul programelor informatice furnizorul are obligatia de a garanta buna funcŃionare a acestora pe 
toata perioada de valabilitate a licenŃei sau pe toata perioada in care este solicitat suportul si update-ul 
aplicatiilor ofertate. 
InstrucŃiuni de utilizare: 
Produsele vor fi însoŃite la livrare de manual cu instrucŃiuni de utilizare în limba română. 

 

 

 

  

Calendarul procedurii 

Perioada achiziŃiei 08.04.2011-29.04.2011

Publicare anunŃ de achiziŃie 11.04.2011 

Data si ora limita recomandata de primire a solicitărilor de 
clarificări 

14.04.2011 ora 12.00 

Data şi ora limita de transmitere a răspunsului la solicitările de 
clarificări 

15.04.2011 ora 16.00 

Data si ora limita de depunere a ofertelor 22.04.2011  ora 15.00 

Deschiderea ofertelor 22.04.2011 ora 17.00 

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire 22.04.2011 

Semnarea contractului de servicii 29.04.2011 

 
 
 
Preşedinte/Manager Proiect,                                                                      Expert Implementare, 
Gruia Ioan Bumbu                                                                                            Ramona Cucea 
 

 


