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Proiect CNFIS –FDI-2019-0603 
Titlu proiect : "Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti” 
Nr.înreg.BA  286/ 05 .09.2019        

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
pentru achiziția directă de 

Tehnică de calcul și comunicare -RELUARE 

 

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI, în calitate de beneficiar al proiectului CNFIS –FDI-2019-
0603 " Dezvoltarea spiritului de lider al studentilor si absolventilor UPG Ploiesti” - intenţionează să 
achiziţionze “Tehnică de calcul și comunicare”, menţionate în tabelul de mai jos. În acest sens, sunt 
invitaţi furnizorii  care doresc să-și exprime interesul de a participa la această achiziţie din cadrul 
proiectului mai sus menţionat , să depună oferte, în termenii şi condiţiile specificate. 

Nr. 
crt. 

Denumirea produselor Cant. COD CPV 

1. Laptop ultraportabil Lenovo, Windows 10 cu licență - 
caracteristici - Lightweight, Pentium, Screen 14", RAM 4GB, 

1xHDMI, Bluetooth,  Card Reader microSD, WebCam, 

Windows 10 sau echivalent 

2 30213100-6 

2. Proiector BENQ 1024x768, up to WUXGA 1920x1200, 3600 

lumeni, 15.000:1, lampa 15.000 ore Smart Eco, 2*HDMI, 

USB Type Mini B, 3.5mm Mini Jack, telecomanda cu baterii 

incluse, cablu VGA sau echivalent 

1 38652120-7 

3. Ecran de proiectie cu trepied, manual A+ Screen WS1-200, 

200cm x 200cm / Unghiul de vizualizare de 160° 
1 38653400-1 

4. Tabla magnetica sticla BI-OFFICE, 48x78 cm, alba, 

GL160101, ce include: 1 marker, 2 magneti puternici, un 

burete cu suport marker, grosime tabla: 4 mm 

1 30195920-7 

5. Multifunctional laser color BROTHER, imprimare duplex, 

fax, scanare, USB, Ethernet, Wi-Fi sau echivalent 
1 30232110-8 

6. Pachet SMART BORD MULTITOUCH ce include  30195100-3 

6.1 - tabla interactiva cu proiectie din fata , 

 multi touch 4 utilizatori, SMART BOARD, 195 cm 
1 30195100-3 

6.2 - suport perete pentru tabla 1 30195100-3 

6.3 - videoproiector dedicat cu distanța scurtă (short-throw) NEC, 

3300 ANSI LUMENI, 

lampa 8000 ore, distanta scurta de proiectie 

1 30195100-3 

6.4 suport perete pentru videoproiector 1 30195100-3 

6.5 - router wireless MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN, 5 x 

porturi Gigabit, port serial RJ45, port SFP, LCD panel, port 

microUSB; 

2 30195100-3 

6.6 - presenter, laser rosu, functii Next Slide, Previous Slide, Start 

/ End Slide, Black Screen, Slide switch: ON/OFF, Wireless 

2.4GH cu raza 20m, sursa de alimentare 2x baterii AAA 

2 30195100-3 

6.7 - imprimanta laser color, imprimare duplex, scanare, USB, 

Ethernet, Wi-Fi 
1 30195100-3 

 

Valoarea estimată a achiziţiei : 17609.25 lei fără TVA. 

 



2 
 

 

NOTĂ: 
Potrivit condiţiilor impuse în Proiectul CNFIS –FDI-2019-0603, valoarea unitară a produselor nu trebuie 
să depăşească 2100 lei fără TVA, respectiv încadrarea produselor să nu se facă la categoria de mijloace 
fixe. 

1. Ofertanţii pot depune o singură ofertă in plic sigilat, care să conţină propunerea tehnică , propunerea 
financiară şi documentele de calificare, la adresa : 

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,   BIROU 
ACHIZITII, ETAJ I, CORP A I3; 

Telefon: 0244575659, 

Fax: 024457584/0244575312 

E-mail: birou_achizitii@upg-ploiesti.ro 

Persoană de contact: Alina Brezoi –Tel:0730101053 ;Gheorghievici Cristina– Tel: 0723341757 

Propunerea tehnică va fi completată în formularul de specificaţii tehnice (format Word) în coloana B 
destinată completării ofertei  operatorilor economici , în aşa fel încât în etapa de evaluare tehnică, 
informaţiile ofertei să permită  identificarea facilă a corespondenţei cu cerinţele minime obligatorii ale 
autorităţii contractante. 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei şi va conţine valorile unitare fără TVA, precum şi valoarea 
totală a achiziţiei fără TVA; TVA va fi indicat separat. 

Preţul total trebuie să includă şi preţul pentru ambalare, transport, manipulare, depozitare şi montare la 
sediul beneficiarului. 

NU SE ACCEPTĂ OFERTE INCOMPLETE ŞI/SAU ALTERNATIVE. 

Solicitările de clarificări şi răspunsurile la acestea vor fi postate la adresa de e-mail : birou_achizitii@upg-
ploiesti.ro 

2. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 1 este: 
11.09.2019, ora 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă. 

3. Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea 
ofertelor menţionată la pct. 2 de mai sus si va fi menţionată în cadrul ofertei. 

4. Calificarea ofertantului – DOCUMENTE DE CALIFICARE: 

Oferta trebuie să conţină următoarele documente de calificare: 
▪ Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164, 165, 167 din Legea 98/2016;  
▪ Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie conform cu originalul) din 

care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului 
trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ; 
informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale si actuale la data limita de 
depunere a ofertelor. 

5. Criteriu de atribuire este :  preţul cel mai scăzut. 

6. Evaluarea şi acordarea contractului:  

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin 
compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice 
solicitate și care oferă cel mai mic preţ total evaluat fără TVA.  
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În cazul în care se depun oferte cu acelaşi preţ, autoritatea contractantă are dreptul să solicite 
ofertanţilor care au cel mai mic preţ, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va 
fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 

7. Livrare: 

Termenul de livrare a produselor este de maxim 15 zile de la atribuirea comenzii în SICAP. 

Livrarea produselor se va face  la următoarea destinatie : UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI, B-dul 
Bucuresti, nr.39, Ploieşti, judeţ Prahova,- MAGAZIA CENTRALĂ a universităţii, in intervalul orar 08.00-
16.00 

La livrare se vor prezenta următoarele documente : 

-Factura fiscală;  

Factura şi după caz anexa acesteia va cuprinde toate informatiile comerciale in mod detaliat 
(ex.:elementele de identificare ale achizitorului si ale operatorului economic: denumirea produselor, 
cantitatile facturate, preturi unitare, valoare unitara/produs si valoare totala a produselor, cont 
TREZORERE, etc.). Furnizorul trebuie să pună în concordanţă informaţiile comerciale înscrise în factură 
cu datele din comanda/achiziţia de atribuire din SICAP 

-Proces Verbal de predare-primire sau aviz de insotire a mărfii ori AWB 

-certificat de garanţie producător pentru produsele livrate; 

-declaraţie de conformitate pentru produsele livrate. 

Factura se va deconta numai în măsura în care va fi insoţită de documentele justificative prezentate la 
livrarea produselor la destinaţie . 

Produsele livrate care nu corespund cerinţelor solicitate şi ofertate vor fi returnate furnizorului pe 
cheltuiala acestuia. În acest caz furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul, de a înlocui produsul 
refuzat/ returnat în termen de până la maxim 3 zile, fără a fi cerute alte daune (cheltuieli de transport, 
etc.) 

8. Garanţia produselor: 

Perioada de garanţie acordată produselor rezultă din certificatele de garanţie care vor însoţi produsele 
livrate şi începe de la punerea in funcţiune;  

Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în 
conformitate cu această garanţie;  

La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui 
produsul în termen de 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor; 

Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă 
perioadă de garanţie care începe de la data înlocuirii produsului. 

9. Condiţii de plată: 

Plata facturii se va efectua în lei, numai in cont de TREZORERIE al furnizorului, in termen de 30 de zile de 
la receptionarea produselor la destinaţia finală indicată, pe baza procesului - verbal de recepţie asumat 
de ambele parti , precum si inregistrarea facturii la Achizitor. 

   
Responsabil implementare activităţi, 

Patrascu Aurelia 
    
     Întocmit, 

Admin.financiar  Gheorghievici Cristina 
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