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DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 

 

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

 

I.1. BENEFICIARUL PRIVAT: 

Denumire: Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

Adresa: Brasov, str. Sitei, nr. 17A 

Persoana de contact: Sorina Hasu 

Adresa de e-mail: sorina.hasu@hospice.ro 

Numar telefon : 0728 130071 

 

I.2.  PRINCIPALA ACTIVITATE A BEEFICIARULUI PRIVAT: 

ORGANIZATIE NEGUVERNAMENTALA, Cod CAEN: 8622  

Denumirea activitatii: Alte activitati de asistenta medicala specializata 

 

 Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire  

 

Documentația de atribuire se poate procura gratuit de la sediul social al beneficiarului privat: Str. 

Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania, de pe pagina web a organizatiei: www.studiipaliative.ro, sau de 

pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: www.fonduri-ue.ro. 

 

Alte informatii si/ sau clarificari pot fi obtinute la adresa mai sus mentionata sau prin e-mail la 

adresa sorina.hasu@hospice.ro 

 

I.3. SURSA DE FINANTARE 

Finantare nerambursabila din bugetul Fondului Social European si din bugetul national 

 

Proiect: Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea nationala coordonata a 

ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN 

 

prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa prioritara 1- 

“Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul specific 1.1.”Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 

decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP” 
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I.4. CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE 

 

 

 Data Ora Locatia 

Data de publicare a anunţului pe internet 

 

 

Data de trimitere a invitatiilor de 

participare 

 

10.06.2021 

 

 

10.06.2021 

 

- www.fonduri-ue.ro 

www.studiipaliative.ro 

 

 

Termen limită de solicitare a clarificărilor 

de la 

beneficiarul privat 

16.06.2021 12:00 Comunicare prin poştă 

electronică la datele 

de contact inscrise in 

documentaţia de 

participare 

Termen limită de transmitere a 

clarificărilor de 

către beneficiarul privat 

18.06.2021 12:00 Comunicare prin poştă 

electronică pentru 

potentialii ofertanti; 

postare pe pagina 

web: www.fonduri-

ue.ro 
Termen limită de depunere a ofertelor  22.06.2021 12.00 Sediul beneficiarului 

privat 

Data şedinţei de deschidere a ofertelor 22.06.2021 14:00 Sediul beneficiarului 

privat 

Data finalizării evaluării ofertelor 23.06.2021 - Sediul beneficiarului 

privat 

Informarea ofertanţilor cu privire la 

rezultatul 

procedurii de atribuire 

 

 

Semnarea contractului 

23.06.2021 

 

 

 

 

23.06.2021 

15:00 

 

 

 

 

- 

Comunicare prin poştă 

electronică pentru 

potentialii ofertanti;  

 

Sediul beneficiarului 

privat 

 

Publicarea pe site-ul www.fonduri-ue.ro a 

anuntului de semnare a contractului cu 

castigatorul (Conf. Ordinul Ministerului 

Fondurilor Europene nr. 1284/2016) 

In maxim 5 

zile 

calendaristice 

de la 

semnarea 

contractului 

de achizitie 

 Postare pe pagina 

web: www.fonduri-

ue.ro 

Termen limită pentru depunerea 

contestaţiilor 

28.06.2021 12:00 Comunicare prin poştă 

electronică la datele 

de contact inscrise in 

documentaţia de 

participare 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.studiipaliative.ro/
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Termen limită pentru răspuns la contestaţii 30.06.2021 10:00 Comunicare prin poştă 

electronică pentru 

potentialii ofertanti; 

postare pe pagina 

web: www.fonduri-

ue.ro 

 

Solicitarile de clarificare se trimit scanate pe e-mail la adresa: sorina.hasu@hospice.ro. Solicitarea 

va respecta formatul prezentat la sectiunea Formulare. 

Toate clarificările aferente proiectului vor fi postate la adresa de e-mail: www.fonduri-ue.ro. 

 

II OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

II.1. Denumire contract 

Achizitie echipamente IT si licente software, respectiv : laptop- 10 buc, genti laptop- 4 buc, 

casti cu microfon - 4 buc, monitoare-2 buc, statii andocare- 2 buc, multifunctionala- 1 buc, licenta 

tip Windows 2010-10 buc, licenta tip Office Proffesional- 10 buc. 

Locatia livrarii: Centrul de Educatie si Resurse in Medicina Paliativa, str. Piatra Mare, nr. 101, 

Brasov, Romania 

Ofertele alternative NU sunt acceptate. 

Valoarea estimata este de 51702.88 lei + TVA, astfel: 

Denumire Cantitate 

(buc) 

Laptop 10 

Monitoare 2 

Statii andocare 2 

Multifunctionala 1 

Casti cu microfon 4 

Genti laptop 4 

Licenta tip Windows 2010 10 

Licenta tip Office Proffesional 

2019 

10 

 

Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de produse si nu respecta 

cerintele minimale va fi declarata respinsa. 

 

II.2. Scopul contractului 

Scopul contractului este reprezentat de achizitionarea de produse conform specificatiilor tehnice 

din caietul de sarcini. 

 

http://www.fonduri-ue.ro/
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III. PROCEDURA 

Procedura selectată este Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați 

pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene - 

Ordinul nr. 1284/2016 

Legislație aplicată:  

Ordinul nr. 1284/2016, emis de Ministrul Afacerilor Europene privind aprobarea Procedurii 

competitivă aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.  

 

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE  

 

Beneficiarul are dreptul de a solicita documente doveditoare şi de a desemna reprezentanţi să 

verifice, la autorităţile competente, veridicitatea documentelor şi declaraţiilor prezentate de 

ofertanţi. Orice neconcordanţă față de documentele depuse în copie şi de datele furnizate în 

declaraţii atrage excluderea din procedură. Oricare dintre documentele solicitate pentru 

demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare trebuie prezentate la deschiderea 

ofertelor, nu se acceptă completări ulterioare.  

Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură şi ştampilă, menţionat in clar numele intreg 

al persoanei semnatare/împuternicite. 

Documente solicitate:  

IV.1. Situatia personala a ofertantului 

1. Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 din OUG nr. 66/2011 

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările 

și completările ulterioare - Formular 2 

 

IV.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

 

2. Persoanele juridice din Romania vor fi obligate sa ataseze un Certificat constatator emis 

de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului în care este înregistrat 

operatorul economic în original sau copie conform cu originalul sau format digital (in 

termenul de valabilitate de 30 de zile), din care să rezulte că obiectul de activitate a 

ofertantului (codurile CAEN) – trebuie să cuprindă şi activităţi de tipul celor supuse 

procedurii de achiziţie 

 

3. Persoanele juridice din strainatate vor fi obligate sa ataseze un document echivalent pentru 

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în România, în original 

sau copie conform cu originalul, din care să rezulte că obiectul de activitate a ofertantului 

(codurile CAEN) – trebuie să cuprindă şi activităţi de tipul celor supuse procedurii de 

achiziţie.  

 



V. PREZENTAREA OFERTEI 

 

A. Limba de redactare a ofertei: Limba romana 

B. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor 

C. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentația de atribuire se poate procura 

gratuit de la sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. De 

asemenea se poate descarca de pe pagina web a organizatiei: www.studiipaliative.ro sau de pe 

pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: www.fonduri-ue.ro. 

D. Modul de prezentare a propunerii tehnice: Propunerea tehnică se întocmește astfel încât să se 

asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile tehnice 

prevăzute în Caietul de sarcini. Pentru echipament se va menționa producătorul, marca și 

modelul. Cerințele impuse în caietul de sarcini sunt cerințe minime. Se va completa Formularul 

3. 

E. Modul de prezentare a propunerii financiare: Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din 

propunerea financiară în LEI [RON].  

 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toata durata de 

îndeplinire a contractului de achiziție şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către 

ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.  

Propunerea financiara este reprezentata de Formularul 4 – Formularul de ofertă, iar în anexa la 

acesta se va prezenta un centralizator de preţuri (Anexa formularul 4).  

Nu se va permite nici o modificare a valorii ofertei sau a conţinutului acesteia după expirarea 

termenului limită de depunere.  

Propunerea financiară va fi exprimată în lei iar TVA- ul va fi evidenţiat separat. 

Preturile vor fi exprimate cu doua zecimale. 

 

 

F. Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune la sediul social beneficiarului privat: Str. 

Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. 

 

Data limita de depunere a ofertei: 22 iunie 2021, ora 12:00. 

Documentatia va fi depusa in plic inchis si sigilat pe care se va mentiona: “Achizitie echipamente 

IT si licente software. A nu se deschide inainte de 22 iunie 2020, ora 14:00”. Plicul va contine un 

exemplar de documente in original. 

 

Toate ofertele primite după termenul limită de depunere sau la alte adrese vor fi returnate 

nedeschise 

 

Documentatia va fi insotita de Formularul “Scrisoare de înaintare” care va constitui prima pagina 

a ofertei. Acesta NU va fi introdus in plicul cu Documentatia de atribuire. 

Data și ora prezentării documentelor la beneficiarul privat vor fi înscrise pe scrisoarea de 

înaintare către beneficiarul privat. 

 

http://www.studiipaliative.ro/
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Respingerea ofertelor 

 

În cadrul etapei de evaluare a ofertelor vor fi respinse ofertele neconforme.  

 

Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:  

- A fost depus după data/ora limită de depunere sau la o alta adresă decât cea stabilită în anunţul 

de participare;  

- A fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare (spre exemplu: 

Oferta nu include certificatul ONRC corespunzător - obiectul contractului nu se regaseste in codul 

CAEN din certificatul constatator emis de ONRC pentru operatorul economic);  

- Constituie o alternativă la prevederile documentaţiei de atribuire, alternativă care nu poate fi luată 

în considerare datorita faptului ca in anunţul de participare nu este precizată în mod explicit 

posibilitatea deschiderii unor oferte alternative;  

-  Nu satisface cerinţele documentaţia de atribuire;  

- Conţine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase 

pentru beneficiarul privat;  

- Conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care 

nu pot fi justificate.  

- Conţine propuneri tehnice care nu respectă cerinţele minime din caietul de sarcini.  

 

Neîndeplinirea unui criteriu/cerinţe minime din documentaţia de atribuire conducerea la 

respingerea ofertei.  

Ofertele primite vor fi considerate admisibile dacă corespund din punct de vedere a valorii, 

performanţelor tehnice şi al obiectului acestora cu toate cerinţele din documentaţia de atribuire.  

Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de 

atribuire precizat în documentaţia de atribuire.  

 

Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei 

 

Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele printr-o înştiinţare scrisă în acest sens, semnată de 

persoana care are calitatea de reprezentant legal al ofertantului sau este împuternicită să semneze 

în numele ofertantului şi având ştampila ofertantului, înainte de expirarea termenului limită de 

depunere a ofertelor, specificat în Anunţul de participare.  

Nu este posibilă modificarea ofertelor după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. 

Retragerea ofertei este posibilă şi după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. 

Înştiinţările cu privire la intenţia de modificare sau retragere a ofertelor vor fi întocmite, sigilate 

în plic, marcate şi înaintate beneficiarului, iar plicul va fi marcat cu cuvintele „MODIFICARE” 

sau „RETRAGERE” 

 

Deschiderea ofertelor 

 

Ofertele pentru care au fost prezentate înștiințări cu privire la intenţia de retragere, nu vor fi 

deschise, ci returnate ca atare ofertantului.  

Primele deschise vor fi plicurile marcate cu “MODIFICARE”, iar conţinutul modificării va fi citit 

in paralel cu oferta respectivă. Modificările sunt permise doar in cazul in care înștiințarea privind 

modificarea conţine o solicitare îndreptățită de modificare.  



In continuare vor fi deschise, pe rând, toate celelalte plicuri.  

 

Confidentialitatea procedurii 

 

Întreaga procedură de atribuire este confidenţială şi este supusă politicii beneficiarului de acces la 

documente.  

Nu este permisă dezvăluirea de informaţii cu privire la verificarea, explicarea, opinii exprimate de 

persoana de specialitate care analizeaza ofertele/ Comisia de evaluare daca este cazul, după 

compararea ofertelor sau recomandări privind atribuirea contractului, către ofertanţi sau orice alte 

persoane care nu sunt oficial implicate în derularea procesului, până la momentul în care poate fi 

făcută cunoscută identitatea ofertantului câştigător.  

Orice încercare a vreunui ofertant de a aborda direct pe oricare dintre persoanele implicate in 

procesul de achitie (din partea beneficiarului) pe parcursul perioadei de evaluare, în scopul de a 

obţine informaţii confidenţiale privind procesul de evaluare, va fi considerată motiv legitim de 

descalificare a ofertei sale. 

 

Clarificari 

 

În momentul verificării şi comparării ofertelor, persoana de specialitate care analizeaza ofertele/ 

Comisia de evaluare dupa caz poate solicita ofertantului să clarifice orice aspect al ofertei sale.  

Beneficiarul va stabili care sunt clarificările și completările necesare pentru evaluarea fiecărei 

oferte, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.  

În cazul în care un ofertant nu transmite în perioada precizată clarificările / răspunsurile solicitate, 

sau în cazul în care explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va evalua doar 

în baza elementelor existente în dosarul ofertei.  

În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conținutul propunerii 

tehnice transmise inițial, oferta sa va fi eliminată din procesul de selecție.  

În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conținutul propunerii 

financiare transmise inițial, oferta sa va fi eliminată din procesul de selecție.  

Cererile de clarificare şi răspunsurile la acestea vor fi făcute în scris prin e-mail. În nici un caz, 

prin răspunsul la cererea de clarificări nu va fi propusă sau solicitată modificarea preţului sau a 

conţinutului ofertei, cu excepţia cazurilor în care este necesară corectarea unor greşeli de calcul 

descoperite în momentul analizării ofertelor. Nici o cerere de clarificare nu va viza corectarea unor 

erori de forma sau a unor restricţii majore, de natura sa afecteze derularea normală a contractului 

sau să afecteze negativ mediul concurenţial. 

 

 

VI. MODALITATEA DE EVALUARE A OFERTEI 

 

VI.1. Principii de evaluare:  

 

Conform Ordinul Nr.1284 din 2016 privind aprobarea Procedurii competitivă aplicabilă 

solicitanților /beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 

finanțate din fonduri europene, emis de Ministerul Fondurilor Europene, analiza ofertelor se va 

face prin compararea ofertelor primite – se va selecta oferta care prezintă cele mai multe avantaje 

financiare si tehnice pentru realizarea scopului proiectului. 



Principiile care vor sta la baza desemnării ofertantului câștigător şi atribuirii contractului vor fi:  

– principiul transparenţei;  

– principiul economicităţii;  

– principiul eficienţei;  

– principiul eficacităţii.  

 

Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la 

aplicarea procedurii competitive.  

Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 

rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate.  

Respectarea principiului eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul obţinut 

(calitate) şi resursele financiare alocate.  

Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare 

activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate.  

 

VI.2. Modalitatea de evaluare:  

 

Beneficiarul va evalua modul în care fiecare ofertă îndeplinește cerințele de participare la 

procedură și cerințele tehnice specificate în prezenta Documentație. 

 

Analiza documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea beneficiarului nici o 

răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca autentice sau legale și nu înlătură 

răspunderea exclusivă a ofertanților sub acest aspect.  

După analizarea tuturor documentelor și informațiilor prezentate în oferte, beneficiarul va stabili 

care este oferta cu cele mai multe avantaje financiare si tehnice pentru realizarea scopului 

proiectului.  

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate în Ordinul nr.1284/2016 din 8 august 

2016, iar desemnarea ofertantului castigator se va face respectând cerința din Ordinul 

nr.1284/2016, Secțiunea a 3-a Elaborarea specificațiilor tehnice și determinarea valorii estimate: 

,,Solicitantul/beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea 

scopului proiectului/viitorului proiect".  

Alegerea ofertei câștigătoare se va justifica prin elaborarea unei note justificative în care se vor 

prezenta avantajele care o vor motiva.  

Beneficiarul are dreptul de a verifica până la adjudecare veridicitatea celor declarate de către 

ofertant. Neconcordanțele între cele declarate și existentul în fapt sau de drept va duce la 

descalificarea ofertantului. Stabilirea ofertei câștigătoare se va realiza în perioada de valabilitate a 

ofertelor.  

 

Finalizarea procedurii de atribuire  

 

Beneficiarul va finaliza procedura de achiziție prin încheierea contractului de achiziție cu 

ofertantul declarat câștigător.  

Se va comunica tuturor candidaților/ofertanților rezultatul aplicării procedurii, prin afișarea 

rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro conform prevederilor Ordinului Nr. 1284/2016 din 8 

august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor 



privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri 

europene. 

 

Modalități de contestare a deciziei beneficiarului de atribuire a contractului și de soluționare a 

contestației  
 

Orice persoană care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al 

beneficiarului sau care nu este de acord cu rezultatul procedurii de atribuire a contractului poate 

depune contestatie conform termenelor prevazute in calendarul procedurii. Contestatia va fi 

adresata beneficiarului și va fi transmisa prin e-mail la adresa: sorina.hasu@hospice.ro. 

Contestația depusa peste termenul stabilit va fi respinsa ca tardiva. Aceasta trebuie însotita de toate 

înscrisurile pe care se întemeiaza, astfel va fi respinsa ca neîntemeiata. Sedința de solutionare a 

contestatiei nu este publica. Contestatia poate fi respinsa ca neintemeiata, nefondata, tardiva, 

prematura sau admisa, caz în care se vor dispune masuri de remediere dacă este posibil sau se va 

dispune anularea procedurii de atribuire. In cazul in care contestatorul nu va fi multumit de 

raspunsul primit de la beneficiar cu referire la contestatia sa, se va putea adresa instanțelor 

judecatoresti competente, conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 

1284/2016. 

 

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

 

In maxim 5 zile calendaristice de la atribuirea si semnarea contractului se va publica pe site-ul 

www.fonduri-ue.ro anuntul referitor la ofertantul care a fost desemnat castigator. (Conf. Ordinul 

Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016) 

Nu se accepta subcontractanti. 

Nu se solicita garantie de buna executie 

 

 

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

Expert achizitii,           

               Data: 

Sorina Hasu                           10.06.2021

              
 

 

 

 

 

 

 

 



CAIET DE SARCINI 

 

 

ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT SI LICENTE SOFTWARE 

 

 
  Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi 

constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. Caietul 

de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice.  

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.  

 

În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea 

tehnică se înscrie în limitele cerinţelor din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice 

care nu corespund caracteristicilor tehnice prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.  

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

Beneficiar privat: Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

Sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania 

Locul livrarii: La punctul de lucru al beneficiarului privat: Centrul de Educatie si Resurse in Medicina 

Paliativa, str. Piatra Mare, nr. 101, Brasov, Romania 

Persoana de contact: Sorina Hasu 

Adresa de e-mail: sorina.hasu@hospice.ro 

Numar telefon : 0728 130071 

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei doreşte să achiziţioneze prin Procedură competitivă aplicabilă 

solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate 

din fonduri europene, aprobată prin Ordinul nr. 1284/2016 – Echipamente IT si licente software.  

Produsele ce se vor achizitiona vor servi la implementarea activitatilor proiectului : “Creșterea capacității 

institutionale pentru dezvoltarea nationala coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu 

PAL- PLAN”, Cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733, Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020 

 

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: 

Documentatia este disponibila on-line pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene: www.fonduri-

ue.ro/anunturi, pe pagina web a organizatiei: www.studiipaliative.ro, sau se poate procura gratuit de la 

sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. 

Alte informatii pot fi obtinute prin e-mail la adresa sorina.hasu@hospice.ro 

Obiectul contractului: furnizarea de echipamente IT si licente software dupa cum urmeaza: 

Laptop - 10 buc, genti laptop - 4 buc, casti cu microfon - 4 buc, monitoare - 2 buc, statii andocare - 2 buc, 

multifunctionala - 1 buc, licenta tip Windows 2010 - 10 buc, licenta tip Office Proffesional - 10 buc. 

 

mailto:sorina.hasu@hospice.ro
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Locul de implementare a contractului: Centrul de Educatie si Resurse in Medicina Paliativa, str. Piatra 

Mare, nr. 101, Brasov, Romania. 

Data publicare anunt participare: 10 iunie 2021  

Tipul si durata contractului: Contract furnizare cu o durata de 6 luni 

Valoarea estimata a achizitiei (lei fara TVA): Total 51702.88 lei, astfel: 

 

Denumire Cantitate (buc) 
Pret unitar (fara 

TVA) 
Pret total (fara TVA) 

Laptop 10 3360 33600 

Monitoare 2 840.34 1680.68 

Statii andocare 2 1229.83 2459.66 

Multifunctionala 1 2399.7 2399.7 

Casti cu microfon 4 63.21 252.84 

Genti laptop 4 50 200 

Licenta tip Windows 2010 10 420.17 4201.7 

Licenta tip Office Proffesional 2019 10 690.83 6908.3 

 

Criteriu de selectie: Pentru contractarea produselor se va selecta oferta care prezintă cele mai multe 

avantaje financiare si tehnice pentru realizarea scopului proiectului. 

 

Documente de calificare: 

 
4.  Declaraţie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 din OUG nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene 

și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare - Formular 

2 

 

5. Persoanele juridice din Romania vor fi obligate sa ataseze un Certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul judeţului în care este înregistrat operatorul economic în 

original/ copie conform cu originalul sau format digital (in termenul de valabilitate de 30 de zile) din 

care să rezulte că obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN) – trebuie să cuprindă şi activităţi de 

tipul celor supuse procedurii de achiziţie. 

 

6. Persoanele juridice din strainatate vor fi obligate sa ataseze un document echivalent pentru Certificatul 

constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în România, în original sau copie conform cu 

originalul, din care să rezulte că obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN) – trebuie să cuprindă 

şi activităţi de tipul celor supuse procedurii de achiziţie. 

 

Propunerea tehnica  

 

Va fi intocmita in asa fel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile 

tehnice prevazute in acest caiet de sarcini. Se va prezenta in original prin completarea Formularului 3 

Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor cu cerinţele solicitate prin:   

- descrierea detaliată a produselor ce urmeaza a fi furnizate; 

- specificarea termenului de furnizare 



- respectarea prevederilor referitoare la protectia mediului inconjurator cu respectarea principiului 

“Poluatorul plateste” 

- consemnarea tuturor informaţiilor considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea 

corespunzătoare a propunerii tehnice 

 

 

Propunerea financiara 

 

Se va prezenta in original prin completarea Formularului 4 si a centralizatorului de preturi Anexa 

formularul 4.  

Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiară în LEI [RON]. 
 

Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului. Nu se 

accepta oferte alternative. 

 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei iar TVA- ul va fi evidenţiat separat. 

Preturile vor fi exprimate cu doua zecimale. 

Documentatia va fi insotita de Formularul “Scrisoare de înaintare” care va constitui prima pagina a 

ofertei. Aceasta NU va fi introdusa in plicul cu Documentatia de atribuire. 

Data și ora prezentării documentelor la beneficiarul privat vor fi înscrise pe scrisoarea de înaintare către 

beneficiarul privat 

 

Nota:  Specificatiile tehnice sau posibilele mențiuni care indică sau fac referire la o anumită origine, sursă, 

denumire, producție, cerință sau dimensiune, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un 

brevet de invenție, o licență de fabricație, etc. sunt menționate numai pentru identificarea cu uşurință a 

tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau anumitor 

produse. Aceste specificații se interpretează sau vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.  

 

Mentiune: Pe parcursul analizării ofertelor, persoana de specialitate care analizeaza ofertele/ Comisia de 

evaluare dupa caz, are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate 

de catre ofertanti. 

 

Perioada minima de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor 

 

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 22 iunie 2021, ora 12:00.  

Ofertele primite dupa data si ora limita prevazuta in anunt, vor fi returnate nedeschise. 

 

Adresa la care se depune oferta: Sediul social al beneficiarului privat: Str. Sitei, nr. 17A, Brasov, Romania. 

Oferta se va depune la adresa beneficiarului privat in plic sigilat ce va fi marcat cu inscriptia: “Achizitie 

echipamente IT si licente software. A NU SE DESCHIDE INAINTE DE: 22.06.2021, ORA 14:00”. 

Plicul cu oferta va contine un exemplar documente in original. 

 

Termen limita de solicitare clarificari: 16 iunie 2021, ora 12:00. 

 

Termen limita raspuns solicitare clarificari: 18 iunie 2021, ora 12:00, raspunsurile vor fi postate pe pagina 

web: www.fonduri-ue.ro.  

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: persoana de contact Sorina Hasu, adresa e-mail: 

sorina.hasu@hospice.ro, numar telefon: 0728 130071. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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Specificatiile Tehnice Minimale 

 

Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de echipamente IT si licente software conform specificatiilor 

tehnice pentru implementarea proiectului: “Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea 

nationala coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”, proiect finantat  de 

Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa 

prioritara 1- “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul specific 1.1.”Dezvoltarea și 

introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale 

orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP” 

 

 
 
Cerinta obligatorie : Oferta care nu va cuprinde intreaga cantitate de produse si nu respecta cerintele 

minimale va fi declarata respinsa. 

 

Nu se accepta subcontractanti. 

 

Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire 

Beneficiarul va desemna câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje, financiare și tehnice, pentru 

realizarea scopului proiectului. Se vor evalua și compara condițiile financiare și tehnice ale ofertelor. 

 

Principalele elemente de departajare a ofertelor primite sunt, în ordinea priorității: 

- condițiile financiare ofertate  

 - condițiile tehnice ofertate (caracteristici tehnice ofertate, prevederi referitoare la protectia mediului 

inconjurator cu respectarea principiului “Poluatorul plateste”)  

 

La baza procesului de analiza a ofertelor vor sta principiile precizate în Ordinul nr.1284/2016 din 8 august 

2016, astfel va fi desemnata castigatoare oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata 

de acestea, la un raport calitate/pret competitiv, respectând cerința din Ordinul nr.1284/2016, Capitolul 5, 

Secțiunea 4, Aliniatul 4.2, pct-ul 1: ,,Beneficiarul privat compara ofertele primite prin raportarea lor la 

toate cerintele publicate si alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de 

acestea, la un raport calitate/pret competitiv".  

 

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca atare, ofertele 

primite vor fi comparate din punct de vedere al transparentei, eficacitatii, economicitatii si eficientei. 

 

 

Factori de evaluare si algoritmul de calcul utilizat pentru acordarea punctajului in cadrul achizitiei  

“Echipamente IT si licente software”. 

 Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste factorii de evaluare mentionati: 

1. Pretul ofertei - 50 puncte;  

2. Componenta tehnica - 30 puncte;  

3. Termenul de livrare a produselor – 20 puncte; 

 

1. Pretul ofertei – 50 puncte;  

Pentru oferta admisibila cu pretul cel mai scazut - 50 puncte;  

Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula:  

Pret = Pret (min) / Pret (oferta) x 50, unde:  



Ppret: punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare 

Pret (min): cel mai scazut dintre preturile ofertelor admisibile;  

Pret (oferta): pretul ofertei admisibile aflata sub evaluare. 

 

2. Componenta tehnica - 30 puncte; 

A fost stabilit un subfactor, respectiv: Garantia tehnica pentru toate produsele, cu exceptia licentelor 

software care nu necesita garantie – 30 puncte; 

Pentru respectarea cu exactitate a cerintelor tehnice minimale referitoare la garantia produselor ce urmeaza 

a fi achizitionate, fiecare oferta admisibila va primi 0 puncte. 

Ofertele admisibile care acorda produselor ce urmeaza a fi achizionate o extindere a garantiei vor fi punctate 

astfel: fiecare dintre cele 6 categorii de produse vor primi cate 5 puncte la extinderea cu un an a garantiei 

acordate. 

Punctajul final acordat fiecarei oferte evaluate va consta in totalizarea punctelor primite pentru 

caracteristicile tehnice suplimentare oferite. 

 

3. Termenul de livrare al produselor – 20 puncte; 

Pentru oferta admisibila cu termenul de livrare al produselor cel mai mic – 20 de puncte 

Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: 

P(zile) = Zile (min) / Zile (oferta) x 20, unde:  

P(zile): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare 

Zile (min): cel mai mic termen de livrare identificat in urma analizarii ofertelor admisibile;  

Zile (oferta): termenul de livrare al ofertei admisibile aflata sub evaluare. 

 

Punctajul total obtinut va fi determinat dupa cum urmeaza:  

 punctajul acordat pentru factorul de evaluare l (Pretul Ofertei) 

+ punctajul acordat pentru factorul de evaluare 2 (Componenta tehnica- garantia acordata) 

+ punctajul acordat pentru factorul de evaluare 3 (Termenul de livrare al produselor)  

= maxim 100 de puncte.  

 

Clasamentul ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total. 

Pe baza metodei de calcul de mai sus, ofertantul care are cel mai mare punctaj total, va fi declarat castigator.  

In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire doua oferte prezinta punctaj egal, in vederea 

departajarii acestora beneficiarul privat va alege oferta cu cel mai mai mare punctaj obtinut in cadrul 

factorului de evaluare ”Componenta financiara". 

 

Termen de livrare a produselor: maxim 60 zile calendaristice de la incheierea contractului.  

Furnizorul va expedia produsele la adresa: Centrul de Educatie si Resurse in Medicina Paliativa, str. Piatra 

Mare, nr. 101, Brasov, Romania. 

Transportul se va efectua de catre furnizor cu mijloace proprii sau inchiriate pe cheltuiala acestuia. 

 

Produsele vor fi însoţite de: 

- factura/ facturile emise la livrarea produselor  

- certificatul de garanţie 

- certificatul de conformitate emis de producatorul echipamentului care sa ateste conformitatea 

produsului cu toate cerinţele legale aplicabile, daca e cazul. 

 

Pentru toate echipamentele, furnizorul va prezenta o fisa de produs din partea producatorului care sa contina 

minim urmatoarele informatii: denumirea producatorului, date de identificare si specificatii tehnice despre 

produs precum si datele de contact ale producatorului. 



Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele, pentru ca acestea sa facă faţă fără limitare, la condiţiile din 

timpul transportului. 

Produsele trebuie să fie noi, sigilate, in ambalaje originale si în termenul de valabilitate, conforme cu 

standardele europene. Echipamentele vor avea toate componentele necesare conexiunilor. 

 

Termenul de garantie al produselor trebuie să fie cel prevazut in specificatiile tehnice pentru fiecare produs 

si va intra in vigoare la data procesului verbal de recepție.  

 

In cazul defectării unor componente sau în cazul constatării apariției unor defecte de fabricație care nu au 

putut fi sesizate la recepție, acesta se transportă și se remediază prin grija şi pe cheltuiala furnizorului astfel 

încât calitatea produsului să nu fie negativ modificată. Furnizorul are obligaţia de a ridica/transporta 

produsul de la sediul beneficiarului prin grija şi pe cheltuiala sa si de a il inlocui în termen de maxim 72 de 

ore de la sesizare. Actul de sesizare se poate transmite prin fax, e-mail etc.  

În perioada de garanție, reparatiile se vor efectua la adresa de livrare a produselor, precizata in caietul de 

sarcini. In cazul in care, la constatarea furnizorului, reparatia nu poate fi efectuata la adresa respectiva, 

furnizorul va prelua echipamentul de la sediul beneficiarului si il va inlocui in maxim 72 de ore cu un produs 

similar, de același nivel calitativ cu cel aflat în service, pentru perioada reparatiei. Perioada de garantie se 

prelungeste cu perioada de reparatie a produselor. 

Componentele ce nu vor putea fi remediate în termen de cel mult 30 zile de la ridicare se vor înlocui cu 

altele noi, identice. Service-ul, cheltuielile de transport şi asistenţă tehnică în perioada de garanţie vor fi 

suportate de furnizor. 

 

 

Recepţia produselor  

 

Receptia calitativa si cantitativa se va face la sediul beneficiarului privat in prezenta unei comisii de receptie 

si a unui delegat imputernicit de ofertant.  

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificaţiilor din oferta propusă, beneficiarul privat are dreptul 

să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:             

-să înlocuiască produsele refuzate;  

-să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice.   

Furnizorul are obligaţia ca în termen de 72 de ore, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele 

necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.  

După soluţionarea eventualelor neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă şi 

calitativă, semnat de reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.   

 

Condiţii de plată 

Decontarea  produselor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal  al recepţiei  

produselor furnizate, conform condiţiilor contractuale. 

Plata se face in termen de maxim 30  zile de la receptia produselor, pe baza facturii primite de la furnizor. 

Preţul ofertat se menţine ferm pe toata perioada de valabilitate a ofertelor si a derulării contractului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerinte tehnice minimale in cadrul procedurii de achizitie Echipamente IT si licente software 

• LAPTOP -10 buc., cod CPV: 30213100-6 - Computere portabile 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Procesor Familie procesor 

Procesor Intel® Core™ i5 , din generatia a 8-a 

 

Memorie DDR4 2400 de 8 GB  

Stocare  
Unitate interna 

SSD NVMe Solid State Drive M.2 de 256 GB 

 

Afisaj si grafica 

 

Afisaj 

IPS Full HD, antireflex, diagonala 14", rezolutie 1920 x 1080 

 

Grafica 

Componente integrate: Intel® UHD Graphics 620 

Caracteristici pentru extensie Porturi 

• 1 USB 3.1 Type C 

• 2 x USB 3.0 

• 1 x Audio Out 

• 1 x HDMI 

Sloturi extensie 

1 cititor card media pentru mai multe formate SD 

Dispozitive media Camera HD cu microfon digital dual array integrat 

Caracteristici audio: difuzoare stereo, sunet HD  

Placa video integrata, chipset video: Intel UHD 

Tastatura  Tastatura internationala tip insula, iluminata din spate 

Comunicatii 
Interfaţă de reţea  

LAN 10/100/1000 GbE integrat  

 

Wireless  

Intel® Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 

5.0 

Cerinte de alimentare si operare 
Tip sursă de alimentare  

Adaptor de alimentare de c.a. de 65 W  

 

Tip acumulator 

 Li-ion cu 4 celule. 

 

Autonomie baterie – 68 ore 

Carcasa  Rezistenta la socuri 

Greutate Max. 2 kg 

Termenul de garanţie 24 de luni pentru laptop şi minim 12 luni pentru baterie 

 

 

 

https://www.evomag.ro/portabile-laptopuri-notebook/filtru/familie+procesor:procesor+intel%c2%ae+core%e2%84%a2+i5


• MONITOR CALCULATOR- 2 buc., cod CPV: 32323100-4- Monitoare video color 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Diagonala 24 inch 

Tehnologie display  IPS 

Tip rezolutie Full HD 

Rezolutie optima 1920 x 1200 

Tip iluminare fundal LED 

Aspect imagine 16:10 

Format ecran Wide 

Tip suprafata display Anti glare 

Luminozitate  Min 250 cd/mp 

Timp de raspuns Min 6 ms 

Contrast tipic Min 1000:1 

Contrast dinamic Min 2000000:1 

Dimensiune punct 0.27 mm 

Numar culori 16.7 milioane 

Conectivitate 
Porturi video: 

Min 1x VGA; 1x Display Port 

 

Data Ports: 

Min. 2 x USB 3.0 

Tehnologie Ultrasharp 

Facilitati Inclus: min. cablu alimentare, cablu DP, cablu VGA 

Ergonomie Rotire: 90 

Grad inclinare: 4 -21 

Pivotare: 60 - 60 

Inaltime ajustabila:  min 115 mm 

Termenul de garanţie 24 de luni  

 

 

• STATIE ANDOCARE- 2 buc., cod CPV: 30000000-9- Echipament informatic si accesorii de 

birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software 

 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Brand compatibil Universal 

Model compatibil Universal 

Tip conectivitate USB type C; USB 3.0 (type A) 



Tip alimentare La retea 

Interfata Min: 

• 1 x RJ-45 Gigabit Ethernet  

• 3 x USB 3.0  

• 1 x USB Type-C  

• 2 x DisplayPort™  

• 1 x Audio Jack  

• 1 x Jack Microfon 

Sistem de operare compatibil Windows 10 sau mai nou 

Retea suportata 10/100/1000 

Rezolutie suportata 4K 

Putere alimentare Min 60 W 

Dimensiuni Nu mai mult de 35 x 10 x 4.5 ( L x l x h) 

Termenul de garanţie 24 de luni  

 

 

• MULTIFUNCTIONALA- 1 buc., cod CPV: 30120000 - 6- Echipament de fotocopiere si de tiparire 

offset 

 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Tehnologie Imprimare laser color  

Functii principale Printare, Scanare, Copiere, Fax 

Conectivitate 
Wi-Fi 

Retea - Ethernet Standard 

USB 

Alimentator automat de documente 

(ADF) 

Da  

Tip display Touchscreen plat, color, comenzi si mesaje in limba romana 

Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) Min. 50000 

Volum recomandat de printare 

(pagini/luna) 

Min. 4000 

IMPRIMARE 

Viteza de imprimare Min. 25 ppm color format A4 

Min. 25 ppm monocrom format A4 

Timp de raspuns imprimare Max 9 sec. 

Format general imprimanta A4 

Imprimare fata/verso Automat 

Rezolutie printare (DPI) 600 x 600 



COPIERE 

Copii multiple 1-999 

Viteza de copiere monocrom 24 ppm 

Viteza de copiere color 24 ppm 

Rezolutie copiere (DPI) 600 x 600 

Parametrii zoom 25 - 400% 

SCANARE 

Rezolutie optica (ADF-DPI) 1200 x 1200 

Functii scanner Aria maxima de scanare: 216 x 356 mm Scanare catre server, 

Scanare catre E-mail, Scanare catre Fisier, Scanare catre 

USB 

Viteza de scanare (ADF) Min 25 ppm color 

Format fisiere PDF, JPG, TIFF 

FAX 

Viteza transmisie fax 3 sec/pag 

Rezolutie fax (DPI) 300 x 300 

Numar contacte apelare rapida 120 

SISTEM 

Frecventa procesor Min. 1000 MHz 

Capacitate memorie Min. 256 MB 

Sistem de operare compatibil Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8, Microsoft 

Windows 8.1, Microsoft Windows 7 

Capacitate de alimentare (coli hartie) Min. 250 

Capacitate iesire (coli hartie) Min. 120 

Capacitate alimentare automata 

documente (ADF) 

50 

Tipuri media Hartie standard, autocolante hartie pre-tiparita, plicuri, 

carton, hartie reciclata, hartie lucioasa 

Greutate hartie 60-256 g/mp 

Accesorii - 1 set cartuse tonner (negru si color) pentru 1000 de 

pagini, in conditii normale de imprimare 

- CD cu software si documentatie 

Termenul de garanţie  24 de luni  

 

 

 

 



• CASTI CU MICROFON - 4 buc., cod CPV: 32342100-3- Casti 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Tehnologie Cu fir 

Tip fixare On Ear 

Impedanta Min. 32 Ohm 

Diametru difuzor  35 mm - 40 mm 

Frecventa de raspuns  20 – 20000 Hz 

Sensibilitate  Min.102 dB 

Conectare USB 

Microfon da 

Model microfon Omnidirectional 

Frecventa microfon 90 - 15000 Hz  

Lungime cablu  1.5 m – 3 m 

Greutate maxima 
280 g 

Facilitati Functie Noise-canceling 

Brat microfon ajustabil 

Control volum pe fir 

Compatibile cu aplicatii de comunicare online (gen Zoom, 

Skype, Skype for business, Teams) 

Termenul de garanţie 24 de luni  

 

 

 

• GENTI LAPTOP – 4 buc., cod CPV: 30237270-2 -Genti pentru computere portabile  

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Tip Servieta 

Culoare Negru 

Compatibilitate maxima computer 

portabil 

15.6 inch 

Functii Rezistenta la apa si intemperii 

Compartiment accesorii  

Curea umar detasabila  

Interior captusit  

Curea umar captusita 

Numar compartimente exterioare Min. 2 

Tip inchidere Fermoar 

Material  Textil 

Dimensiuni orientative (cm)  41 x 27 x 8 (lungime x inaltime x adancime) 

Greutate (g) Max. 500 grame 

Termenul de garanţie 24 de luni  

 



• LICENTA TIP WINDOWS 10 PROFFESIONAL SAU ECHIVALENT – 10 buc., cod 

CPV: 48214000-1- Pachete software pentru sisteme de operare de reţea 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Aplicabilitate PC 

Laptop 

Tip licentiere OEM 

Arhitectura 32 biti 

64 biti 

Limba Engleza 

Numar utilizatori 1 

 • Produsele trebuie sa permita folosirea perpetua. 

 

• Sistemul va avea update-urile la zi 

• Livrarea trebuie insotita obligatoriu de urmatoarele 

documente, dupa caz: 

   - certificate de calitate/declaratie de conformitate 

eliberata de producator sau furnizor 

   - CD/DVD-urile de support 

   - certificate de garantie 

Achizitionarea licentelor este conditionata de prezenta lor 

pe aceeasi factura cu cele 10 laptopuri care se doresc a fi 

achizitionate. 

 

 

• LICENTA TIP OFFICE PROFFESIONAL SAU ECHIVALENT – 10 buc., cod CPV: 

48771000-3 - Pachete software utilitare generale 

Caracteristici Cerinte tehnice minimale 

Aplicabilitate PC 

Laptop 

Tip licentiere OEM 

An lansare  2019 

Arhitectura 32 biti 

64 biti 

Aplicatii incluse  

 

Word, Excel, Power Point, Outlook, Access, Publisher 

Limba Engleza 

http://www.cpv.enem.pl/ro/48214000-1
http://www.cpv.enem.pl/ro/48771000-3


Cerinte software Compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows 7, 

Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10 (32 sau 64 de 

biti) 

Numar utilizatori 1 

 • Produsele trebuie sa permita folosirea perpetua. 

 

• Sistemul va avea update-urile la zi 

• Livrarea trebuie insotita obligatoriu de urmatoarele 

documente, dupa caz: 

   - certificate de calitate/declaratie de conformitate 

eliberata de producator sau furnizor 

   - CD/DVD-urile de support 

   - certificate de garantie 

 Achizitionarea licentelor este conditionata de prezenta lor 

pe aceeasi factura cu cele 10 laptopuri care se doresc a fi 

achizitionate. 

 

 

 

Intocmit                            Avizat 

 

Manager proiect,                                Director economic, 

Andreea Szabo                                             Angela Dumitru 

                                                                                                                
 

 

Expert achizitii,                                              

Hasu Sorina 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul 1A 
 OFERTANT  

……………………………………….. 

(denumire)  

 

 

Adresa: Str.: ……, nr. ……, localitatea ……, țara ……, tel.: ……, e-mail: ……  

(Date de contact)  

 

 

Nr. înregistrare: ………../…………….  

 

Înregistrat la sediul  

Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei  Nr. …………/………..  

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

Către:  

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei   

 

 

Ca urmare a invitației de participare publicată pe site-ul www.fonduri-ue.ro privind aplicarea procedurii 

pentru atribuirea contractului de achizitie echipamente IT si licente software, în cadrul proiectului „ 

Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea nationala coordonata a ingrijirilor 

paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”  

 

 

Noi …………………………….vă transmitem alăturat următoarele: 

(denumire/ numele ofertantului)  

 

            1. Plicul sigilat și marcat în mod vizibil conținând un exemplar original, respectiv:  

  a) Oferta  

  b) Documentele care însoțesc oferta  

 

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.  

 

 

Data completării: ………………..  

 

 

 

Cu stimă, 

 

Ofertant,  

………………………………….  

(semnătură autorizată) 

 



Formularul 1 

OFERTANT 

.......................... 

(denumirea) 

IMPUTERNICIRE 

Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată 

să angajeze operatorul economic în achiziţie. 

 

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în 

……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub 

nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în calitate de 

……………………………….,  

Imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat în 

……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP 

…………………………., eliberat de ……............................., la data de …………, având funcţia de 

………………………………………………, să ne reprezinte la Achizitia de echipamente IT si licente 

software, organizată de Fundatia HOSPICE Casa Sperantei. 

 

 În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta 

procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul 

şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire 

la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea suntem pasibili de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi suntem de acord cu orice decizie a beneficiarului 

referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica. 

Data completarii  

Ofertant 

...................................... 

 



                 Formular 2 

OFERTANT          

…………………………. 

(denumirea/numele)  

DECLARATIE  

PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE  

 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 și 15 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 Subsemnatul(a), ..................... (denumirea, numele ofertantului), în calitate de ofertant, referitor la 

procedura Achizitie echipamente IT si licente software declar pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului 

în declarații, așa cum este acesta prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor 

apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv ca: 

 

- Nu am/avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 

supervizare şi/sau nu am/avem acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, ruda sau afin până 

la gradul al patrulea inclusiv  

- Nu există legături între structurile acționariatului ofertantului și acționariatul beneficiarului; 

- Nu există legături între ofertant și membrii comisiei de evaluare; 

- Nu dețin/detinem pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante la prezenta procedura de 

achizitie, nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici. 

 

 Subsemnatul(a), ........................, declar că voi informa imediat Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că orice 

entitate interesată, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații 

suplimentare. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.   

 

 

OFERTANT,                                                                                                  Data completării: ……………….. 

  

...............................  

(numele și funcția persoanei autorizate) 

 



BENEFICIAR PRIVAT           Formularul 2A                                  

FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI 

 

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 si 15 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 Subsemnata, FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI, în calitate de  beneficiar privat, cu 

privire la procedura Achizitia de echipamente IT si licente software, declar pe propria răspundere, sub 

sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzută la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 si 

15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

naționale aferente acestora din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a 

fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

 Subsemnata, FUNDATIA HOSPICE CASA SPERANTEI declar că voi informa imediat organele 

abilitate dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că orice 

entitate interesată, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații 

suplimentare. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.   

 

 

BENEFICIAR PRIVAT                                                                                          Data completării: 

               10.06.2021 

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei, 
Mirela Nemtanu 

(semnătura persoanei autorizate)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa Formularul 2A 

 

 

Lista Persoanelor cu functii de decizie din cadrul Fundatiei HOSPICE Casa Sperantei 

in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea achizitiei echipamente IT si licente 

software 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume Functia 

1 Mirela Nemtanu Director Executiv 

2 Daniela Mosoiu Director Dezvoltare Nationala si Programe de Educatie  

3 Andreea Szabo Asistent proiect, cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733 

4 Sorina Hasu Expert achizitii proiect, cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733 

5 Flavia Hurducas Manager Centrul de Educatie si Resurse in Medicina Paliativa 

6 Razvan Petrisor Director Departament Informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Data completării: 10.06.2021.                                              Fundatia HOSPICE Casa Sperantei, 

 
                                                Mirela Nemtanu 

                                                                                                          

        
 

 

 

 

 



                   

      Formularul 3 

OFERTANT                                           

…………………….  

(denumirea)  

 
PROPUNEREA TEHNICA 

 
 

     Denumirea achiziţiei: Achizitie echipamente IT si licente software 

    LOT I 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

produse 

Caracteristici 

tehnice minime 

 

U.M. Cantitate Caracteristici tehnice ofertate 

1. 
LAPTOP 

Familie procesor 

Procesor Intel® Core™ i5, din 

generatia a 8-a 

Memorie - DDR4 2400 de 8 GB  

Unitate interna 

SSD NVMe Solid State Drive M.2 

de 256 GB 

Afisaj 

IPS Full HD, antireflex, diagonala 

14", rezolutie 1920 x 1080 

Grafica 

Componente integrate: Intel® UHD 

Graphics 620 

Porturi 

• 1 USB 3.1 Type C 

• 2 x USB 3.0 

• 1 x Audio Out 

• 1 x HDMI 

Sloturi extensie 

1 cititor card media pentru mai 

multe formate SD 

Camera HD cu microfon digital 

dual array integrat 

Caracteristici audio: difuzoare 

stereo, sunet HD  

Placa video integrata, chipset 

video: Intel UHD 

Tastatura internationala tip insula, 

iluminata din spate 

  buc        10 descrierea detaliata a 

serviciilor/produselor ofertate, 

precum şi alte informații 

considerate semnificative, în 

vederea corespondentei 

propunerii tehnice cu 

specificațiile prevăzute în 

Caietul de Sarcini 



Interfaţă de reţea  

LAN 10/100/1000 GbE integrat  

Wireless  

Intel® Dual Band Wireless AC 

9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 

5.0 

Tip sursă de alimentare  

Adaptor de alimentare de c.a. de 65 

W  

Tip accumulator 

 Li-ion cu 4 celule. 

Autonomie baterie – 68 ore 

Carcasa - Rezistenta la socuri 

Greutate - Max. 2 kg 

Termenul de garanţie: 24 de luni 

pentru laptop şi minim 12 luni 

pentru baterie 

2. 
MONITOR 

CALCULAT

OR 

Diagonala - 24 inch 

Tehnologie display - IPS 

Tip rezolutie - Full HD 

Rezolutie optima - 1920 x 1200 

Tip iluminare fundal - LED 

Aspect imagine -16:10 

Format ecran - Wide 

Tip suprafata display - Anti glare 

Luminozitate - Min 250 cd/mp 

Timp de raspuns  - Min 6 ms 

Contrast tipic - Min 1000:1 

Contrast dynamic - Min 2000000:1 

Dimensiune punct - 0.27 mm 

Numar culori - 16.7 milioane 

Conectivitate:  

Porturi video:Min 1x VGA; 1x 

Display Port 

Data Ports: Min. 2 x USB 3.0 

Tehnologie - Ultrasharp 

Facilitati - Inclus: min. cablu 

alimentare, cablu DP, cablu VGA 

Ergonomie:  

Rotire: 90 

Grad inclinare: 4 -21 

Pivotare: 60 - 60 

Inaltime ajustabila:  min 115 mm 

Termenul de garanţie: 24 de luni 

  buc          2  

3. STATIE 

ANDOCAR

E 

Brand compatibil - Universal 

Model compatibil - Universal 

Tip conectivitate - USB type C; 

USB 3.0 (type A) 

Tip alimentare - La retea 

Interfata- Min: 

   buc         2  



•1 x RJ-45 Gigabit Ethernet  

•3 x USB 3.0  

•1 x USB Type-C  

•2 x DisplayPort™  

•1 x Audio Jack  

•1 x Jack Microfon 

Sistem de operare compatibil -

Windows 10 sau mai nou 

Retea suportata - 10/100/1000 

Rezolutie suportata - 4K 

Putere alimentare - Min 60 W 

Dimensiuni - Nu mai mult de 35 x 

10 x 4.5 ( L x l x h) 

Termenul de garanţie: 24 de luni 

4. MULTIFU

NCTIONA

LA 

Tehnologie - Imprimare laser color  

Functii principale - Printare, 

Scanare, Copiere, Fax 

Conectivitate - Wi-Fi 

Retea - Ethernet Standard 

USB 

Alimentator automat de documente 

(ADF) - Da  

Tip display - Touchscreen plat, 

color, comenzi si mesaje in limba 

romana 

Ciclu de lucru maxim 

(pagini/luna) - Min. 50000 

Volum recomandat de printare 

(pagini/luna) - Min. 4000 

 

IMPRIMARE 

Viteza de imprimare - Min. 25 ppm 

color format A4 

Min. 25 ppm monocrom format A4 

Timp de raspuns imprimare - Max 

9 sec. 

Format general imprimanta - A4 

Imprimare fata/verso - Automat 

Rezolutie printare (DPI) - 600 x 

600 

 

COPIERE 

Copii multiple - 1-999 

Viteza de copiere monocrom - 24 

ppm 

Viteza de copiere color - 24 ppm 

Rezolutie copiere (DPI) - 600 x 600 

Parametrii zoom - 25 - 400% 

 

SCANARE 

   buc         1  



Rezolutie optica (ADF-DPI) - 1200 

x 1200 

Functii scanner - Aria maxima de 

scanare: 216 x 356 mm Scanare 

catre server, Scanare catre E-mail, 

Scanare catre Fisier, Scanare catre 

USB 

Viteza de scanare (ADF) - Min 25 

ppm color 

Format fisiere - PDF, JPG, TIFF 

 

FAX 

Viteza transmisie fax - 3 sec/pag 

Rezolutie fax (DPI) - 300 x 300 

Numar contacte apelare rapida – 

120 

 

SISTEM 

Frecventa processor - Min. 1000 

MHz 

Capacitate memorie - Min. 256 MB 

Sistem de operare compatibil - 

Microsoft Windows 10, Microsoft 

Windows 8, Microsoft Windows 

8.1, Microsoft Windows 7 

Capacitate de alimentare (coli 

hartie) - Min. 250 

Capacitate iesire (coli hartie) - 

Min. 120 

Capacitate alimentare automata 

documente (ADF) - 50 

Tipuri media - Hartie standard, 

autocolante hartie pre-tiparita, 

plicuri, carton, hartie reciclata, 

hartie lucioasa 

Greutate hartie - 60-256 g/mp 

Accesorii  

-1 set cartuse tonner (negru si color) 

pentru 1000 de pagini, in conditii 

normale de imprimare 

-CD cu software si documentatie 

Termenul de garanţie: 24 de luni 



5.  CASTI CU 

MICROFO

N  

Tehnologie - Cu fir 

Tip fixare – On Ear 

Impedanta  – 32 Ohm 

Diametru difuzor – 35 mm – 40 

mm 

Frecventa de raspuns  20 – 20000 

Hz 

Sensibilitate - Min.102 dB 

Conectare - USB 

Microfon - da 

Model microfon = Omnidirectional 

Frecventa microfon - 90 - 15000 

Hz  

Lungime cablu - 1.5 m – 3 m 

Greutate maxima - 280 g 

Facilitati:  

Functie Noise-canceling 

Brat microfon ajustabil 

Control volum pe fir 

Compatibile cu aplicatii de 

comunicare online (gen Zoom, 

Skype, Skype for business, Teams) 

Termenul de garanţie: 24 de luni 

  buc         4  

6.  GENTI 

LAPTOP 

Tip - Servieta 

Culoare - Negru 

Compatibilitate maxima computer 

portabil - 15.6 inch 

Functii: 

Rezistenta la apa si intemperii 

Compartiment accesorii  

Curea umar detasabila  

Interior captusit  

Curea umar captusita 

Numar compartimente exterioare - 

Min. 2 

Tip inchidere - Fermoar 

Material  - Textil 

Dimensiuni orientative (cm) -  41 x 

27 x 8 (lungime x inaltime x 

adancime) 

Greutate (g) - Max. 500 grame 

Termenul de garanţie: 24 de luni 

   buc         4  

7.  LICENTA 

TIP 

WINDOWS 

10 

PROFFESI

ONAL SAU 

ECHIVALE

NT 

Aplicabilitate – PC, Laptop 

Tip licentiere - OEM 

Arhitectura - 32 biti, 64 biti 

Limba - Engleza 

Numar utilizatori – 1 

 

• Produsele trebuie sa permita 

folosirea perpetua. 

• Sistemul va avea update-urile la zi 

  buc        10  



• Livrarea trebuie insotita 

obligatoriu de urmatoarele 

documente, dupa caz: 

   - certificate de calitate/declaratie 

de conformitate eliberata de 

producator sau furnizor 

   - CD/DVD-urile de support 

   - certificate de garantie 

 

Achizitionarea licentelor este 

conditionata de prezenta lor pe 

aceeasi factura cu cele 10 

laptopuri care se doresc a fi 

achizitionate. 

8.  LICENTA 

TIP 

OFFICE 

PROFFESI

ONAL SAU 

ECHIVALE

NT 

Aplicabilitate – PC, Laptop 

Tip licentiere - OEM 

An lansare - 2019 

Arhitectura - 32 biti, 64 biti 

Aplicatii incluse - Word, Excel, 

Power Point, Outlook, Access, 

Publisher 

Limba – Engleza 

Cerinte software - Compatibil cu 

sistemele de operare Microsoft 

Windows 7, Microsoft Windows 8, 

Microsoft Windows 10 (32 sau 64 

de biti) 

Numar utilizatori – 1 

 

 

• Produsele trebuie sa permita 

folosirea perpetua. 

• Sistemul va avea update-urile la zi 

• Livrarea trebuie insotita 

obligatoriu de urmatoarele 

documente, dupa caz: 

   - certificate de calitate/declaratie 

de conformitate eliberata de 

producator sau furnizor 

   - CD/DVD-urile de support 

   - certificate de garantie 

 

Achizitionarea licentelor este 

conditionata de prezenta lor pe 

aceeasi factura cu cele 10 

laptopuri care se doresc a fi 

achizitionate. 

 

   buc        10  

 
 



 
Nota: Se completează pentru fiecare produs/serviciu în parte. Fiecare caracteristică tehnică din caietul de 

sarcini trebuie să se regăsească în oferta tehnică, în vederea verificării corespondenței dintre acestea.  

 
Data : ........                   

                    

 

................................... (nume şi semnătură), în calitate de …………………………, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ………………………………...(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularul 4 

 

OFERTANT  

…………………… 

(denumirea/numele)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către : ......................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 

 

 

Domnilor,  

 

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ............................ 

(denumirea operatorului economic), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerințele cuprinse în 

documentația mai sus menționată, să furnizam ......................... (denumirea produselor) pentru suma de ..... 

lei (suma in litere si cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ..... lei (suma in litere 

si cifre). 

 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizam produsele in termen 

de …..zile calendaristice de la semnarea contractului.  

 

 

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …… zile, respectiv până la data de 

..................., și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate.  

 

 

4. Până la încheierea și semnarea contractului de furnizare, această ofertă, împreună cu comunicarea 

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, 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. 

 

6. Detalierea ofertei pe echipamente este anexată în continuare.  

 

 

Data : ........                   

          

 

................................... (nume şi semnătură), în calitate de …………………………, legal autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele ………………………………...(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 



 

      
                Anexa formularul 4 

OFERTANT   

……………………….       

 (denumirea/numele) 

Centralizator de preţuri 

- anexă la formularul de ofertă – 

Denumirea achiziţiei: Achizitie echipamente IT si licente software 

Nr. 

crt. 
Denumirea  (produs) 

 

Caracteristici tehnice  

ofertate 
Cantitate 

Preţ 

unitar 

RON 

(fără 

TVA) 

Preţ 

total 

RON 

(fără 

TVA) 

1. LAPTOP     

2. MONITOR 

CALCULATOR 

    

3. STATIE ANDOCARE     

4. MULTIFUNCTIONALA     

5. CASTI CU MICROFON      

6. GENTI LAPTOP     

7. LICENTA TIP WINDOWS 

10 PROFFESIONAL SAU 

ECHIVALENT 

    

8. LICENTA TIP OFFICE 

PROFFESIONAL SAU 

ECHIVALENT 

    

 
Transport 

    

 
Montaj 

    

 
Punere în funcțiune 

    

 Instruire     

 Asigurare     

TOTAL RON FARA TVA  



TOTAL RON CU TVA  

Din care TVA  

 

*NOTĂ:  În cazul în care următoarele costuri: Asigurare, Instruire, Punere în funcțiune, Montaj, Transport/Livrare 

sunt cu titlu gratuit se va menționa valoare 0 pentru fiecare rubrică în parte. În cazul în care furnizorul nu  prestează 

unul din serviciile mai sus amintite va face precizarea „nu este cazul”.    

 

Data: …………………. 

 

................................... (nume şi semnătură), în calitate de …………………………, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ………………………………...(denumirea/numele ofertantului) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Formularul 5 

 

SOLICITARE DE CLARIFICARI 

 

Catre 

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei 

Ref:  

Cererea de clarificari pentru  proiectul: “Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea nationala 

coordonata a ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”, Cod Mysmiss/ SIPOCA: 

129439/ 733, Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020 

 

 

Stimata Doamna/Domnule…………………. 

 

Referitor la Achizitia…… 

 

Nr. Intrebari Raspunsuri 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

 

Cu respect, 

 

Domnul/Doamna ……………….. 

Functia…………….. 

Numele ofertantului……… 

 

 

 

 



(semnătura autorizată) 

Model Contract  de furnizare 

nr.  ..........   data ................ 

 

I.    Părti contractante          

    În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea 

Procedurii competitive aplicabile solicitantior/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de 

furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene  s-a încheiat prezentul contract de furnizare,  

între 

..........., cu sediul în...................... cod fiscal ...................., cont bancar: .................deschis la ............., 

reprezentata prin …………., cu functia ……………. in calitate de beneficiar, pe de o parte 

si  

SC ……  SRL, cu sediu  social in .................,  telefon/fax: …………., numar de inmatriculare: 

..............,cod fiscal: ……………., cont bancar:  ……………, deschis la ……………., reprezentata prin 

................... cu functia ……………., in calitate de furnizor, pe de alta parte. 

 

II.  Definitii  

II.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

• contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  

• beneficiar si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

• pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

• produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul 

contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze beneficiarului; 

• servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar 

fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice 

alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 

• origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, 

recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de 

componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. 

• destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

• termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala 

de Comert (CIC). 

• forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 

inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor 

de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor 

uneia din parti; 

• zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract) 

 

III.   Interpretare 

III.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

III.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 

mod diferit. 



Clauze obligatorii 
 

IV.  Obiectul principal al contractului   

IV.1.  Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze echipamente IT/ licente software  

pentru Proiectul: “Creșterea capacității institutionale pentru dezvoltarea nationala coordonata a 

ingrijirilor paliative si ingrijirilor la domiciliu PAL- PLAN”, Cod Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733, 

Contract de finantare nr.: 463/02.03.2020  in  perioada convenita in prezentul contract.  

IV.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele in stricta conformitate cu solicitarile beneficiarului 

IV.3. Beneficiarul se obliga sa plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate, in 

masura in care acestea corespund specificatiilor tehnice si calitative solicitate în cadrul procedurii de 
achizitie.  

  

 

V.  Pretul contractului 

V.1. Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este de ......... 

lei, la care se adauga …………. lei TVA.  

V.2. Decontarea  produselor se va face în lei, pe baza facturii în original, însoţită de procesul verbal  al 

recepţiei  produselor furnizate. 

Plata se face in termen de maxim 30  zile de la receptia produselor, pe baza facturii primite de la furnizor. 

 

 

VI.  Durata contractului 

VI.1. Prezentul contract are o durata de 6 luni si intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre parti. 

 

VII. Executarea contractului 

VII.1.  Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre parti. 

 

VIII.  Documentele contractului 

VIII.1. Documentele contractului sunt: 

    a) acte aditionale, daca exista; 

    b) oferta tehnico-financiara; 

    c) specificatii tehnice;  

 

IX.  Obligatiile principale ale furnizorului 

IX.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in 

propunerea tehnica.  

IX.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul  prezentat in propunerea tehnica, anexa la 

contract dupa incheierea contractului. 

IX.3.Furnizorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror: 

➢ reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

➢ 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 beneficiar. 

 

X.  Obligatiile principale ale beneficiarului 

X.1. Beneficiarul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 

X.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termen de maxim 30 zile de la 

receptia produselor, pe baza facturii primita de la acesta. 



X.3. Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci 

furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la 

nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce beneficiarul isi onoreaza obligatiile, 

furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil. 

 

XI.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  

XI.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate 

atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o 

cota procentuală din preţul contractului, respectiv 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea, 

efectivă a obligaţiilor. 

XI.2. In cazul in care beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 14 de zile de la expirarea perioadei 

convenite,  atunci furnizorul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota procentuală 

din plata neefectuata- respectiv 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea, efectivă a 

obligaţiilor . 

XI.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil 

si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-

interese. 

XI.4. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, 

fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze 

sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii 

unilaterale a contractului. 

 

Clauze specifice 

 

XII.  Garantia de buna executie a contractului  

XII.1. Nu se constituie garantie de buna executie. 

 

XIII.  Receptie, inspectii  

XIII.1. Beneficiarul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu specificatiile din documentatia de atribuire si oferta. 

XIII.2. Inspectiile si testele din cadrul receptiei se vor face la Centrul de Educatie si Resurse in Medicina 

Paliativa, str. Piatra Mare, nr. 101, Brasov, Romania. 

XIII.3.A. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, beneficiarul are 

dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             

        a) de a inlocui produsele refuzate, sau 

        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.   

B.  Furnizorul are obligaţia ca în termen de 72 de ore, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască 

produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente. După soluţionarea eventualelor 

neconformităţi se va încheia procesul verbal final de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de 

reprezentanţii furnizorului şi ai beneficiarului.   

XIII.4. Dreptul beneficiarului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 

amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui 

reprezentant al beneficiarului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 

XIII.5. Prevederile clauzelor XIII.1.-XIII.3. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor 

sau altor obligatii prevazute in contract.  

 

XIV.  Ambalare si marcare 

XIV.1.A. Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la 

manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la 



precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga 

in buna stare la destinatia finala. 

B. In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este 

cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate 

punctele de tranzit. 

XIV.2. Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict 

cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.  

XIV.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor 

(paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului. 

 

XV.   Livrarea si documentele care insotesc produsele 

XV.1.  Furnizorul are obligatia ca,  dupa semnarea contractului, în termenul de livrare prevazut in caietul 

de sarcini (maxim 60 de zile calendaristice), sa livreze produsele la destinatia finala indicata de beneficiar 

respectand: 

 a) specificatiile tehnice, si 

 b) termenul de livrare stabilit 

XV.2.A. La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat beneficiarului, cat 

si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, 

cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. 

B. Furnizorul va transmite beneficiarului documentele care insotesc produsele: 

➢ factura fiscala; 

➢ garantia produselor 

➢ certificatul de conformitate emisa de producatorul echipamentului care sa ateste conformitatea  

produsului cu toate cerinţele legale aplicabile, daca e cazul. 

XV.3. Certificarea de catre beneficiar a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa 

instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe 

documentele emise de furnizor pentru livrare. 

XV.4. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 

referitoare la receptia produselor.  

 

XVI.  Servicii  

XVI.1. Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii 

furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 

XVI.2. Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia ca 

aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract. 

 

XVII.  Perioada de garantie acordata produselor 

XVII.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de 

ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De 

asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici 

un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau 

materialul e cerut in mod expres de catre beneficiar) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si 

ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare. 

XVII.2. A. Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea 

tehnica.  

 B. Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora 

la destinatia finala. 

XVII.3. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie 

ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 

XVII.4. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a 

inlocui produsul in 72 de ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei 



de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data 

inlocuirii produsului.  

XVII.5. Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, 

beneficiarul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un 

prejudiciu oricaror alte drepturi pe care beneficiarul le poate avea fata de furnizor prin contract. 

 

 

XVIII.  Ajustarea pretului contractului 

XVIII.1. Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de beneficiar furnizorului sunt 

cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract. 

XVIII.2. Pretul contractului nu se ajusteaza. 

 

XIX.  Amendamente, Modificarea şi încetarea contractului  

XIX.1.  Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 

comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 

XIX.2. Încetarea contractului operează în una din următoarele situaţii: 

➢ la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul; 

➢ prin acordul părţilor; 

➢ prin denunţare unilaterală, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, 

dacă, cu privire la acesta din urmă s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această 

renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În 

acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract executată şi acceptată de beneficiar, până la data denunţării unilaterale a contractului; 

➢ prin reziliere, în condiţiile art. XXIII din prezentul contract. 

 

XX.  Intarzieri in indeplinirea contractului 

XX.1. Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in 

contract. 

XX.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare sau de prestare 

a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, beneficiarul; modificarea datei/perioadelor de 

furnizare asumate se face cu acordul partilor, prin act aditional. 

XX.3. In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice 

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati furnizorului. 

 

 

XXI.  Forta majora 

XXI.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

XXI.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

XXI.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 

XXI.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 

mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 

consecintelor. 

XXI.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare 

parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna 

din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

 

 

 



XXII.   Solutionarea litigiilor 

XXII.1. Beneficiarul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

contractului. 

XXII.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si furnizorul nu reusesc sa 

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze  prin 

arbitraj . 

 

XXIII.  Rezilierea contractului 

XXIII.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii 

lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese. 

XXIII.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare în cel mult 30 de 

zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară 

interesului public. 

XXIII.3. În cazul prevăzut la clauza XXIII.2. furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

XXIII.4. In situatia in care se dispune rezilierea contractului de finantare, beneficiarul va proceda la 

rezilierea prezentului contract de furnizare fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia instantei 

judecatoresti, cu exceptia unei simple notificari de informare a prestatorului asupra rezilierii contractului. 

 

XXIV.   Limba care guverneaza contractul 

XXIV.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

 

XXV.  Comunicari 

XXV.1.A. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 

B. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii. 

XXV.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia 

confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

 

XXVI.   Legea aplicabila contractului 

XXVI.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi .............. prezentul contract in trei  exemplare, dintre care doua pentru 

beneficiar si unul pentru furnizor. 

      

Beneficiar                            Furnizor 

Fundatia HOSPICE Casa Sperantei  

 

 

 


