Nr. 431/ 27.04.2012
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI
PENTRU ACHIZIŢIA « de echipamente tehnice »
1.1. Achizitor: INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA, instituţie publică cu personalitate juridică
aflată sub autoritatea Guvernului României, în coordonarea Ministerului Afacerilor Europene
Titlul proiectului POSDRU : "Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viata activă pentru studenţii din
domeniul economie-afaceri internationale”
ID proiect POSDRU: 90/2.l/S/62955
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Partener al Academiei de Studii Economice Bucuresti
1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor: INSTITUTUL EUROPEAN DIN ROMÂNIA
Adresă: B-dul. Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3
cod poştal: 030018
Persoană de contact: Madalina Neacsu Paraschiv
E-mail: madalina.neacsu@ier.ro
Adresă de internet : www.ier.ro
1.2.

Localitate: Bucuresti
Tara: Romania
Telefon: 021/314.26.96
Fax: 021/314.26.66

Termen limita de solicitare a clarificarilor de la
autoritatea contractanta (data si ora):
09.05.2012, ora 10.00
Termen limita de transmitere a raspunsurilor la
clarificari de catre autoritatea contractanta (data si
ora):
09.05.2012, ora 16.00
Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora):
11.05.2012, ora 12.00
Data sedintei de deschidere a ofertelor (data si ora):
11.05.2012, ora 14.00
e) Adresa unde se primesc ofertele:
fax: 021/314.26.66
sau
pe adresa de e -mail: madalina.neacsu@ier.ro

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi
sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor.
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie: furnizare echipamente tehnice
2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achiziţionate
Nr.
crt.
1.

Denumire
echipament
tehnic
Videoproiector

Specificatii tehnice minimale

Lumeni: 2 000 – 3 000 lumeni
Rezoluţie nativă: minim 1024x768
Durată de viaţă lampă: 2 000 – 5 000 ore
Functii: USB Reader, Wireless display
(WLAN)
Conectori:VGA, HDMI, USB

Numar
bucati

Pret maxim estimat
fara TVA(lei)

1

4050

2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse
X
(c) Servicii
Execuţie □ Proiectare şi execuţie
□ Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor □
Principala locaţie a lucrării :

Cumpărare X Leasing □
Închiriere □ Cumpărare în rate
□

Categoria serviciului : 2A □ 2B □

Principalul loc de livrare:
B-dul. Regina Elisabeta nr. 7-9,
sector 3, cod poştal: 030018

Principalul loc de prestare:

2.1.4. Durata contractului de achiziţie : nu este cazul
2.1.5. Divizare pe loturi
da □ nu ■

2.1.6. Ofertele alternative sunt
acceptate

da □ nu ■

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

Preţul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de
vedere economic

X
□
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4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a
ofertei
4.2. Moneda în care este
exprimat preţul contractului
4.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei
4.4. Modul de prezentare a
ofertei (tehnic şi financiar)

4.5. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei
4.6. Informaţii
referitoare la termenele
pentru livrarea
bunurilor
4.7 Modalităţi de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie
şi de soluţionare a
contestaţiei

4.8 Clauzele contractuale
obligatorii

Limba română
Lei
90 zile
Propunerea tehnica şi financiară – scurtă descriere a produselor si preturile
unitare fara TVA. Pretul ofertei este ferm, în RON.
Propunerea tehnica va contine pentru fiecare element din « descrierea
produselor » un comentariu prin care se va prezenta corespondenta celor
prevazute in propunerea tehnica cu specificatiile si cerintele prevazute in
documentatia pentru ofertanti.
Propunerea tehnica va fi insotita in mod obligatoriu de graficul de livrare
a produsului/produselor.
Autoritatea contractantă solicită ca ofertantul să indice numărul contului
deschis la Trezoreria Statului, datele de contact si adresa ofertantului.
Nu
In maxim 30 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorului achizitiei publice

În temeiul art. 21 din Constituţia României, ofertantul poate opta pentru una
din următoarele jurisdicţii:
1. Jurisdicţia specială administrativă, în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr.
554/2004 – competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine achizitorului prin
intermediul compartimentului juridic
Contestaţiile se vor depune la sediul achizitorului :
Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr. 7-9, cam.409, sector 3, cod 030016
Localitatea: Bucureşti
Telefon: 021/314.26.96 Fax: 021/314.26.66
2. Jurisdicţia specială prevăzută de art. OUG nr. 34/2006 - competenţa de
soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Localitatea: BUCUREŞTI
Cod postal: 030084
Ţara: România E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021.3104641 Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.3104642
3. Denumirea instanţei competente: Tribunalul Bucureşti, secţia a IX-a
contencios administrative şi fiscal; Curtea de Apel
Adresa: strada Bdul Unirii nr. 37, sector 3, Ţara: România Localitatea:
Bucuresti Telefon: 021 318.77.00 E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro
Fax: 021.318.77.31
Oferta care este declarata câstigătoare trebuie sa îndeplinească în totalitate
specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea
stabilite în documentatia de atribuire.
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Achizitia se va efectua în urma ofertelor primite de la operatorii economici cu
activitate în domeniu.
Achizitia se finalizeaza pe baza de facturi.
Plata se va face prin O.P. în contul de Trezorerie al societatii dumneavoastră,
în baza facturii fiscale.
Conform prevederilor art.36, pct.1 din OG nr.34/2009, plata facturii
reprezentând obligaţii contractuale se va face astfel:
a. în perioada 24-31 ale lunii curente, pentru factura emisă şi primită
la sediul instituţiei până în data de 10 a lunii respective.
b. în perioada 24-31 ale lunii următoare, pentru factura emisa şi
primită după data de 10 a lunii curente.
Factura emisa se va completa cu scadenţa de plata în perioadele menţionate.
In situatia in care doi operatori economici ofera acelasi pret pentru unul dintre
loturi, primeaza cel care are cea mai scurta perioada de livrare a produsului.
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