
 

COMUNA BĂCIA 

JUDEȚUL HUNEDOARA 

Sat Băcia, Comuna Băcia, nr. 242 

Tel./fax : 0254 264 80 / 0254 264660 

E-mail: primariabacia@yahoo.com 

CAIETUL DE SARCINI 

pentru atribuirea contractului de Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la 

internet și echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului: „Achiziționare 

tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia" 

 
 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie 

ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant își elaborează propunerea tehnică. 

În cadrul acestei proceduri, COMUNA BĂCIA îndeplinește rolul de autoritate 

contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului. 

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-

un anumit capitol din Caietul de Sarcini nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca 

fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia 

menționată pentru a asigura îndeplinirea obiectului Contractului. 

Prezentul caiet de sarcini conține specificații privind regulile de bază care trebuie respectate 

astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile 

autorității contractante. 

Cerințele impuse în continuare sunt minimale. Vor fi luate în considerare numai ofertele a 

căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor 

minimale din acest caiet de sarcini. Ofertele care nu respectă și nu satisfac cerințele caietului de 

sarcini vor fi considerate neconforme și vor fi respinse. 

1. DATE GENERALE 

COMUNA BĂCIA organizează procedura de atribuire a contractului: Furnizare tablete 

pentru uz școlar cu acces la internet și echipamente/dispozitive electronice în cadrul 

proiectului: „Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia". 

Cod CPV: 30213200-7 - TabletPC 

(Rev. 2) Cod CPV secundar: 

- 72400000 - 4 -Servicii de internet (Rev. 2) 

- 30213100 - 6- Computere portabile (Rev. 2) 

 

Achizitor: COMUNA BĂCIA, Comuna Băcia, Strada - nr. 242, Județul Hunedoara, cod postal 

337040, Tel: 0254/264580, e-mail: primariabacia@yahoo.com 

Reprezentant legal: Florin Alba — Primar 

Finanțare: Programul Operațional Competitivitate - Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și 



 

Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - 

Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, 

Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 - 

Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educatie, e-

incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECTIUNEA E-EDUCAȚIE 

 

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet și echipamente/dispozitive 

electronice în cadrul proiectului: „ Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii 

Gimnaziale Băcia ". 

 

- LOT 1: Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet în cadrul proiectului 

„Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia ” 

- LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului 

„Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia ” 

Tabletele școlare și echipamentele IT ce se vor achiziționa prin proiect vor fi utilizate 

pentru buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia COVID-19. Se are 

în vedere dotarea elevilor și a cadrelor didactice din unitatea de învătământ preuniversitar respectiv: 

Școala Gimnazială Băcia, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul 

tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de 

pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line. 

3. TIPUL CONTRACTULUI 

Conform documentației de atribuire, oferta are caracter unitar, tipul contractului fiind 

FURNIZARE PRODUSE. Criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-preț, pe baza 

următorilor factori de evaluare: 

Pentru LOT 1 

Criterii Pondere Punctaj maxim 

1 Prețul ofertei             60,00%    60,00 

Algoritm de calcul: Oferta admisibilă cu prețul cel mai mic obține 60 puncte, iar punctajul 

celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relația Punctaj= (prețul ofertei cu cel mai mic 

preț) / (prețul ofertei luate în calcul) x 60. 

2 Termenul de livrare           10,00%                10,00 

Descriere: Termenul de livrare este de maxim 60 de zile calendaristice de la data ordinului de 

începere a contractului. Ofertele care cuprind un termen de livrare mai mare de 60 de zile 

calendaristice vor fi considerate neconforme. 

Algoritm de calcul: 

Pentru oferta cu cel mai mic termen de livrare, care nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice 

de la data ordinului de începere a contractului, se acordă punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv (10 puncte). 



 

Punctajul celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relația: Punctaj = (termenul ofertei care 

are termenul de livrare cel mai mic) / (termenul de livrare al ofertei luate în calcul) x 10. Ofertele 

care prezintă un termen de livrare mai mare de 60 de zile calendaristice vor fi declarate neconforme. 

3 Garanția acordată produselor            10%    10,00 

 

Garanția minimă este de 24 de luni pentru dispozitive și 36 luni garanția disponibilității pieselor 

de schimb cu posibilitatea de a asigura componente și service autorizat la nivel național pentru 

modelele și accesoriile livrate. Această cerință va fi îndeplinită printr-o Declarație dată de ofertant 

prin care să ateste că piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile, dacă este cazul, vor fi puse 

la dispoziția autorității/entității contractante sau printr-un prestator de servicii. Această cerință 

reprezintă o asigurare a Autorității Contractante că va putea găsi pe piață piese de schimb și după 

expirarea garanției. 

Conform Ordinului nr. 1068/2018 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Ghidului de achiziții 

publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de 

produse și servicii ce se solicită la nivelul caietuluide sarcini, punctul 6 Echipamente IT de birou, 

cerința 2.2. 

Capacitatea de a executa servicii de reparații și întreținere, precum și de a înlocui componentele 

și părțile: ,,Pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la data achiziționării, ofertantul trebuie să 

garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, care le includ cel puțin pe următoarele: memorie, 

baterie reîncărcabilă, ecrane-iluminare de fundal a ansambluluide ecran și a monitorului LCD, 

plăci de circuit electric și circuite electronice de control, suporturi – cu excepția celor integrate cu 

carcasa. Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declarație prin care să ateste că 

piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile, dacă este cazul, vor fi puse la dispoziția 

autorității/entității contractante printr-un prestator de servicii, autorizat” 

Algoritm de calcul: 

Pentru garanția cea mai extinsă se acordă punctajul maxim alocat, pentru celelalte garanții acordate 

punctajul se calculează proporțional, astfel: GC (garanția curentă ce se evaluează)/GCME(garanția 

cea mai mare (extinsă) prezentată) * 10 p.  

Perioada minimă de garanție a produselor este de 24 de luni iar perioada maximă de garanție 

extinsă a produselor este de 48 luni. Menționăm că peste perioada maximă de garanție de 48 luni 

ofertată, nu se acordă punctaj suplimentar. 

4 Capacitate RAM   10%    10,00 

 

Acest factor de evaluare a fost stabilit ținând cont de faptul că această capacitate a memoriei RAM 

influențează în mod decisiv și direct timpii de încărcare ai aplicațiilor. Astfel ofertarea unei 

capacități mărite a memoriei față de capacitatea minimă solicitată reprezintă un avantaj pentru 

Autoritatea Contractantă prin creșterea vitezei de reacție a sistemului în ansamblu. 

    Algoritm de calcul: 

Punctajul maxim care se poate obține pentru cea mai mare capacitate RAM ofertată este 10 puncte. 

Formula de calcul a punctajului pentru capacitatea RAM este: PRAMC (punctaj capacitate RAM )= 

[ (C-CMIN)/ (CMAX-CMIN) ] * 10, unde: 

C – capacitatea de memorie instalată din ofertă 

CMIN – capacitatea de memorie minim ofertată 

CMAX – capacitatea de memorie maximă ofertată 



 

Nu se admite oferta a cărei capacitate RAM este mai mică de 3GB. Pentru specificațiile minime din 

caietul de sarcini se vor acorda 0 puncte. 

5 Frecvență procesor CPU    10%    10,00 

Acest factor de evaluare a fost stabilit ținând cont de faptul că Ofertarea unui procesor cu o frecvență 

mai mare decât cea minimă solicitată asigură un plus de performanță pentru sistemele de tip tabletă, 

fapt ce avantajează prin creșterea performanțelor întregului sistem și scăderea timpilor de lucru 

pentru elevi. 

Algoritm de calcul: 

Punctajul maxim care se poate obține pentru cea mai mare frecvență de Procesor ofertat este 5 

puncte. Formula de calcul a punctajului pentru frecvență procesor este: 

[ (S – SMINIM)/ (SMAXIM – SMINIM) ] * 10 = PPROCESOR 

Unde: 

S – scorul obținut de ofertant ca urmare a indicării 

SMINIM – Scorul minim ofertat 

SMAXIM – Scorul maxim ofertat 

PPROCESOR – Punctajul obținut pentru procesor 

 

Oferta declarată câștigătoare este oferta care obține punctajul total cel mai ridicat. În cazul 

în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj total, va fi declarată câștigătoare oferta 

cu prețul cel mai scăzut, deoarece prețul are ponderea cea mai mare în cadrul criteriului de 

atribuire. 

Punctaj maxim total: 100 

Pentru LOT 2 

 Criterii Pondere Punctaj maxim 

6 Prețul ofertei             70,00%    70,00 

Algoritm de calcul: Oferta admisibilă cu prețul cel mai mic obține 70 puncte, iar punctajul 

celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relația Punctaj= (prețul ofertei cu cel mai mic 

preț) / (prețul ofertei luate în calcul) x 70. 

7 Termenul de livrare           15,00%                15,00 

Descriere: Termenul de livrare este de maxim 60 de zile calendaristice de la data ordinului de 

începere a contractului. Ofertele care cuprind un termen de livrare mai mare de 60 de zile 

calendaristice vor fi considerate neconforme. 

Algoritm de calcul: 

Pentru oferta cu cel mai mic termen de livrare, care nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice 

de la data ordinului de începere a contractului, se acordă punctajul maxim alocat factorului de 

evaluare, respectiv (15 puncte). 

Punctajul celorlalte oferte admisibile se calculează folosind relația: Punctaj = (termenul ofertei care 

are termenul de livrare cel mai mic) / (termenul de livrare al ofertei luate în calcul) x 15. Ofertele 

care prezintă un termen de livrare mai mare de 60 de zile calendaristice vor fi declarate neconforme. 

8 Garanția acordată produselor            15%    15,00 

 



 

Garanția minimă este de 24 de luni pentru dispozitive și 36 luni garanția disponibilității pieselor 

de schimb cu posibilitatea de a asigura componente și service autorizat la nivel național pentru 

modelele și accesoriile livrate. Această cerință va fi îndeplinită printr-o Declarație dată de ofertant 

prin care să ateste că piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile, dacă este cazul, vor fi puse 

la dispoziția autorității/entității contractante sau printr-un prestator de servicii. Această cerință 

reprezintă o asigurare a Autorității Contractante că va putea găsi pe piață piese de schimb și după 

expirarea garanției. 

Conform Ordinului nr. 1068/2018 al Ministerului Mediului pentru aprobarea Ghidului de achiziții 

publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de 

produse și servicii ce se solicită la nivelul caietuluide sarcini, punctul 6 Echipamente IT de birou, 

cerința 2.2. 

Capacitatea de a executa servicii de reparații și întreținere, precum și de a înlocui componentele 

și părțile: ,,Pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la data achiziționării, ofertantul trebuie să 

garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, care le includ cel puțin pe următoarele: memorie, 

baterie reîncărcabilă, ecrane-iluminare de fundal a ansambluluide ecran și a monitorului LCD, 

plăci de circuit electric și circuite electronice de control, suporturi – cu excepția celor integrate cu 

carcasa. Modalitate de îndeplinire: ofertantul trebuie să dea o declarație prin care să ateste că 

piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile, dacă este cazul, vor fi puse la dispoziția 

autorității/entității contractante printr-un prestator de servicii, autorizat” 

Algoritm de calcul: 

Pentru garanția cea mai extinsă se acordă punctajul maxim alocat, pentru celelalte garanții acordate 

punctajul se calculează proporțional, astfel: GC (garanția curentă ce se evaluează)/GCME(garanția 

cea mai mare (extinsă) prezentată) * 15 p.  

Perioada minimă de garanție a produselor este de 24 de luni iar perioada maximă de garanție 

extinsă a produselor este de 48 luni. Menționăm că peste perioada maximă de garanție de 48 luni 

ofertată, nu se acordă punctaj suplimentar. 

 

Oferta declarată câștigătoare este oferta care obține punctajul total cel mai ridicat. În cazul 

în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj total, va fi declarată câștigătoare oferta 

cu prețul cel mai scăzut, deoarece prețul are ponderea cea mai mare în cadrul criteriului de 

atribuire. 

Punctaj maxim total: 100 

4. PRODUSELE SOLICITATE 

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de tablete și echipamente/dispozitive IT pentru a 
îndeplini obiectivele specifice ale proiectului, respectiv: 

-dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament lunar la 
internet pe o perioadă de minim 24 luni; 
-dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice de tip computer portabil 
(laptop). 

Proiectul va cuprinde 2 loturi de furnizare produse și anume: 

LOT 1: Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet în cadrul proiectului 

„Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia” 



 

Valoarea totală estimată a achiziției pentru LOT I este de: 117.171,15 lei fără TVA, pentru 

următoarele produse: 

 tablete pentru uz cu abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 luni — 97 buc — 

valoare estimata de 1.207,95 lei fără TVA/buc. 

LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului 

„Achiziționare tablete școlare pentru dotarea Școlii Gimnaziale Băcia” 

Valoarea totală estimată a achiziției pentru LOT 2 este de: 51.748,51 lei fără TVA, pentru 

urmatoarele produse: 

- laptop — 17 buc — valoare estimata de 3.044,03 lei fără TVA/buc;   

 

Total valoare estimată (LOT 1+ LOT 2) pentru procedura de achiziție 168.919,66 lei, 

respectiv 34.959,99 euro (curs euro 4,8318 conform ghid de finanțare). 

Specificațiile tehnice ale tabletelor și echipamentelor/dispozitivelor IT prevăzute în 

caietul de sarcini și fișele tehnice sunt minimale și reprezintă condiții obligatorii, în cazul 

nerespectării acestora, ofertele vor fi considerate NECONFORME. 

NOTĂ!!! Valoarea de achiziție a tabletelor pentru uz școlar va include și cheltuielile cu 

abonamentul lunar la internet pentru o perioada de 24 luni. 

Ofertele care nu vor avea inclus în prețul tabletelor abonamentul la internet pentru o 

perioada de 24 luni vor fi considerate INACCEPTABILE. 

NOTĂ! În cazul în care se va oferta o valoare mai mare decât valoarea totală estimată 

oferta va fi declarată ca fiind INACCEPTABILĂ. 

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a 

ofertelor: 9 zile. 

Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar complet tuturor 

solcitărilor de clarficare/ informațiilor suplimentare este de 3 zile înainte de termenul stabilit 

pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare. 

5. CERINȚE TEHNICE MINIMALE 

Cerințele tehnice minimale ale echipamentelor sunt următoarele: 

Nr 

crt 

Denumire Specificatii tehnice 

1 Tableta+ 

abonament 

lunar la 

internet 

pentru o 

perioada de 

Tehnologie 

Rețea 

GSM I HSPA/ LTE, va funcționa în orice rețea publică de 

telefonie mobilă. 

Cartela SIM 1 slot pentru cartela SIM accesibil din exterior, compatibil cu modelul 

de SIM ofertat. 

3G DA 

4G DA 



 

minimum 

24 de luni 

Husă protecție Dedicată, tip TPU, să ofere protectie împotriva zgârieturilor și 

șocurilor, margine care să protejeze ecranul, să ofere 

funcționalitatea tip stand ( inel, pliere, etc. ) 

Ecran Ecran IPS / TFT LCD capacitate minim 16M culori, rezoluție 

1280 x 800 pixels, raport 16:10, dimensiune 10", raportul 

dintre ecran și corpul tabletei minim 70%. 

Sistem operare Android 10 certificat GMS (Google Mobile Services) sau 

echivalent, cu support oficial asigurat de producător pentru 

upgrade la cel puțin o versiune ulterioară 

Tip 

extensii 

suportate 

TXT, EPUB, PDF, WORD, EXCEL, POWERPOINT, JPG, JPEG, 

GIF, BMP, PNG, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, AC-3, MEPG 

1/2/4, H.263/H.264 

CPU Quad-core 1.5 GHz, 64bit. 

Memorie 16GB internă, 2GB RAM 

 

   Memorie 

externă 

Slot dedicat microSD / microSDXC cu suport până la 128GB 

WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0 

GPS A-GPS, GLONASS (sau echivalent) 

Camera 

foto 

spate 

5 MP, AF, înregistrare video 1080p@30fps 

Camera foto 

față 

 2 MP 

Sunet Încorporat difuzor, conectivitate jack 3,5mm 

Microfon Încorporat 

USB USB Type-C sau micro USB 2.0 care să permită și transfer de date 

Baterie Li-Po 5000 mAh 

Valori SAR 

EU 

Se impune respectarea standardelor, conform reglementărilor 

Comisiei Europene pentru dispozitive mobile. Limita recomandată 

de Consiliul Uniunii Europene fiind de 2.0W/kg în medie peste 10 

g de țesut care absoarbe cel mai mult semnal (IEC 62209-1) 

Greutate Maxim 550g fară husă de protectie 

  

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare 

Producătorul / furnizorul tabletelor va oferi update-urile oficiale ale versiunii instalate 
de Android (sau echivalent), periodic și va pune la dispoziție o secțiune online 
dedicată accesării informațiilor referitoare la produs (exemplu dar fără a se limita la: 
detalii tehnice model, contact distribuitori și rețea service, update-uri, upgrade-
uri..etc. ) 
Tabletele vor fi livrate cu ambalajul, manualul/instrucțiunile de utilizare și certificat 
de garanție inscripționate în limba română. 
Tabletele vor fi livrate cu încărcător tip UE (RO) și cablu de date care să permită 

transferul de date cât și încărcarea dispozitivului, cu o lungime de minim 1 metru. 



 

Trebuie să se poată integra nativ cu soluțiile de învățământ la distanță prin următoarele 

aplicații: Zoom, Google Meet, Hangouts, Starleaf, Microsoft Teams și orice altă 

aplicație de învățământ la distanță sau videoconferință sprijinind modul de predare 

interactiv. 

Condiții de garanție 
garanție minim 24 luni 

Alte condiții cu caracter tehnic 

Serviciile de internet pentru durata celor 24 de luni trebuie să se refere la: Trafic 

nelimitat de date inclus în abonament care să asigure viteza suficientă pentru 

downstream respectiv upstream, funcționalitate 24/24 ore, acoperire pe tot teritoriul 

comunei, cu dovezi în acest sens. Pentru fiecare cartelă SIM viteza pentru 

downstream și upstream trebuie să fie de minim 5Mb/sec. Tabletele vor fi livrate cu 

cartela SIM introdusă în tabletă și codul PIN dezactivat la pornirea tabletei. 

Tabletele ofertate vor avea un sistem de management la distanță – MDM care să 

permită minimum: 

 Instalarea/dezinstalarea aplicațiilor 

 Restricționarea accesului la anumite aplicații, site-uri 

 Configurarea aplicațiilor instalate 

 Localizarea dispozitivelor 

 Blocarea acestora în cazul unor evenimente neprevăzute 

 Posibilitatea blocării funcțiilor de sistem (conexiune date, wi-fi, bluetooth, 

gps, resetare etc.) 

 Posibilitatea încărcării de documente pe tabletă de la distanță 

Aplicațiile de tip MDM vor fi preinstalate și preconfigurate. 

La inițializarea tabletei, sau după resetarea la setările din fabrică, aceasta va fi 

disponibilă automat fără configurări suplimentare din partea utilizatorului pentru 

administrare în platforma MDM. 

Prestatorul va pune la dispoziția Autorității Contractante o soluție de protecție prin 

care se va asigura: 

 Protecție anti-malware 

 Protecție anti-phishing 

 DNS filtering 

2 Laptop  Intel i3 generația 10 sau echivalent ( scor minimum de 4.000 pe cpubenchmark.net ) 
Display 15"-16", HD. 

Memorie RAM: minimum 8GB, DDR4   

SSD: minimum 256GB,  

Placă video inclusă. 

Camera web inclusă. 

Conectivitate: wireless 802.11 ac, LAN 10/100/1000, bluetooth 4.2 
Porturi: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ45, Audio jack combo 
Greutate: mai mică de 2 Kg 
Sistem de operare: Windows 10 instalat (sau echivalent) 

Trebuie să se poată integra nativ cu soluțiile de învățământ la distanță prin următoarele 
aplicații: Zoom, Google Meet, Hangouts, Starleaf, Microsoft Teams și orice altă 
aplicație de învățământ la distanță sau videoconferință sprijinind modul de predare 
interactiv. 

Condiții de garanție 

garanție minim 24 luni 

 



 

6. PREZENTAREA OFERTEI 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Pentru LOT 1 si LOT 2 

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor din caietul de sarcini, în acest sens, ofertantul 

având obligația de a prezenta în propunerea tehnică toate caracteristicile solicitate, precum și de a-

și asuma toate celelalte cerințe din caietul de sarcini. 

Produsele ce urmează a se achiziționa vor fi declarate conforme dacă vor respecta minim 

specificațiile tehnice și performanțele solicitate prin fișele tehnice, respectiv caietul de sarcini. Se 

va face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în 

fisele tehnice, respectiv caietul de sarcini. În acest sens, propunerea tehnică va conține o detaliere, 

articol cu articol al elementelor conținute în caietul de sarcini și fișele tehnice, inclusiv specificațiile 

tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu elementele respective. 

Ofertanții vor prezenta fișele tehnice asumate și completate conform specificațiilor produselor 

ofertate. 

Toate echipamentele trebuie să fie noi și neutilizate. Ofertanții vor include în ofertă un document 

emis de către producătorul echipamentelor care să certifice că modele echipamentelor sunt în 

producția curentă. 

Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în SEAP în acest sens, respectiv  

,,Documente de ofertă tehnică ”  

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în fișa de date 

a achiziției și în caietul de sarcini. 

Propunerea tehnică va conține: 

a) Fișe tehnice pentru fiecare produs în parte – cele încărcate în cadrul documentației 

de atribuire – complectate cu detaliile produselor ofertate (descriere detaliată a 

caracteristilor tehnice și funcționale esențiale ale produselor); 

b) Graficul de livrare (Formular nr. 9); 

c) Termen de garanție exprimat în luni de la data recepției produsului; 

d) Lista unităților de service recomandate și agreate de către producători, unde se vor 

efectua reparațiile, pe durata garanției produselor. 

e) Document emis de către producătorul echipamentelor care să certifice că modele 

echipamentelor sunt în producția curentă. 

f) Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea 

clauzelor contractuale (dacă e cazul) și/sau formularul de contract propus, semnat 

și ștampilat de ofertant; 

g) Alte documente și informații considerate semnificative pentru evaluarea 

corespunzătoare a propunerii tehnice. 

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu cerințele 

tehnice din caietul de sarcini. 

Ofertantul are obligația de a specifica clar în propunerea tehnică, toate datele de 

identificare a produsului ofertat, după caz: 

- Denumirea produsului; 

- producatorul;  

- tipul produsului;  



 

- modelul. 

Specificațiile tehnice din caietul de sarcini sunt minime și eliminatorii. 

Comentariile de tipul DA/NU nu reprezintă îndeplinirea cerințelor solicitate, sub sancțiunea 

declarării propunerii tehnice ca fiind neconformă! Pentru orice referire la standarde sau la alte 

referințe de natură tehnică a se înțelege ”sau echivalent”. Cerințele impuse în caietul de sarcini sunt 

considerate minimale, nerespecÍarea acestora ducând la respingerea ofertei. 

Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie 

răspundere din care să reiasă că se vor respecta condițiile de mediu, sociale și cu privire la 

relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de furnizare (Formular nr. 

5). 

În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către 

asociatul desemnat lider. 

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă 

la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de 

la Inspecția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. 

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel national și se referă la 

condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau 

de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Modul de prezentare al propunerii financiare 

Pentru LOT 1 și LOT 2 

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total Ofertat, valoare fãră TVA care se 

completează în sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată „ Oferta financiară " 

Ofertantul va cripta în SEAP valoarea totală a propunerii financiare, în conformitate cu prevederile 
art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii propunerii financiare 
vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat califìcat, eliberat de un 
furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și vor fì depuse prin mijloace 
electronice, fiind încărcate într-o secțiune dedicată a portalului SEAP, iar conținutul acestora va fi 
vizibil comisiei de evaluare după decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiară va fi 
încărcată în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de către 

operatorii economici inregistrați. 

Ofertanții vor avea în vedere că necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP și 
încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secțiune decât cea 
exclusiv dedicată de SEAP pentru această operațiune atrage după sine neînregistrarea lor ca 
ofertanți în secțiunea "Detalii procedură - Evaluare " și la imposibilitatea realizării evaluării 
ofertelor acestora. Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu 
maxim două zecimale. 

Operatorul economic va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate 

informațiile cu privire la prețul produselor ofertate, conform cerințelor Fișelor tehnice ale 

produselor pentru care se ofertează. 

Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 

- Formular de ofertă produse cu valoarea totală inclusiv montajul acestora (Formular nr. 4) 

- Anexa la formularul de ofertă - Centralizator de prețuri produse, în care se va detalia prețul 

ofertat pentru fiecare produs în parte. 



 

PRECIZARE: Se va evidenția separat valoarea taxei de timbru verde în ofertă (se poate acorda 

cu titlu gratuit – poziție distinctă cu preț 0, sau dacă are valoare, aceasta este trecută ca și poziție 

separată cu preț aferent). 

Lipsa formularului de Ofertă reprezintă lipsa Ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în 

contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de 

valabilitate. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub 
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum 

și marja de profit. 

Prețul unitar ofertat va trebui să includa toate cheltuielile legate de furnizarea, asamblarea, testarea 

produselor, respectiv costurile sesiunii de instructaj, inclusiv costurile ambalajelor și ale 

transportului acestora până la locul de livrare al bunurilor. 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de furnizare. 

PREȚUL UNITAR PENTRU TABLETA SAU ECHIPAMENT/DISPOZITIV ELECTRONIC TREBUIE 
SĂ SE ÎNCADREZE ÎN VALOAREA ESTIMATĂ / BUCATĂ MENȚIONATĂ LA SECȚIUNEA II.1.4) 
DESCRIEREA SUCCINTĂ A CONTRACTULUI SAU A ACHIZIȚIEI/ACHIZIȚIILOR DIN PREZENTA 

FIȘĂ DE DATE. 

Prețul ofertat reprezintă un element esențial al propunerii financiare, a cărui realitate și legalitate 

vor fì verificate de către comisia de evaluare. În acest sens, vor fì verificate, prețurile componente 
ofertate, în considerarea art. 137, alin. 3) lit. c) din HG nr. 395/2016— oferta este neconformă, 

când ”conține prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe și care nu pot fi justificate”.  Libera 
concurență este reglementată de Legea concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările 

ulterioare, care stabilește, ca practică abuzivă, ofertarea unor prețuri excesive sau a unor prețuri de 
ruinare, în scopul înlăturării concurenților. De asemenea, prețurile tuturor materialelor/articolelor/ 

serviciilor/produselor vor fì evidențiate separat, nefiind acceptate justificări prin invocarea 
introducerii de costuri directe în capitolul ”cheltuieli indirecte”. În aceste situații, oferta va fì 

respinsă, ca neconformă. 

Modul de prezentare al ofertei 

Pentru LOT 1 și LOT 2 

Având în vedere prevederile art. 57 și 217 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și 

completările ulterioare, operatorul economic trebuie să indice și să dovedească în cuprinsul 

ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau 

fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter 

personal, secrete tehnice  sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. 

Operatorul economic are obligația de a elabora propunerea tehnică și oferta financiară, cu 

respectarea caietului de sarcini, a prevederilor din fișa de date a achiziției și a dispozițiilor 

legale în vigoare. Nerespectarea acestora atrage după sine, respingerea ofertei, ca 

inacceptabilă sau neconformă, după caz. 

Ofertanții au obligația de a transmite Formularul de Ofertă, respectiv actul juridic prin care 

operatorul economic manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în 

contractul de achiziție publică. 

Ofertanții trebuie să transmită Oferta și documentele asociate doar în format electronic, 

conform instrucțiunilor din prezentul document, și doar prin încărcarea acestora în SEAP 

în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic, cel târziu la data și ora limită 

pentru primirea Ofertelor specificate în Anunțul de participare. 



 

Pentru transmiterea Ofertei în SEAP documentele care compun Oferta și DUAE vor fì 

semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat califìcat, eliberat de un 

furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și încărcate în SEAP în 

secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic. După înscrierea în procedură 

Ofertanții pot depune Oferta în SEAP în ecranul de vizualizare al procedurii. 

Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul 

sistemului electronic la adresa http://www.e-licitatie.ro/pub prin urmarea pașilor descriși în 

Manualul de utilizare. 

Este obligatorie deținerea codurilor CAEN autorizate, conform certificatului constatator, pentru 

toate activitățile care fac obiectul contractului, respectiv furnizarea echipamentelor IT mobile de 

tip tablete, laptopuri, furnizarea serviciilor de internet prin rețele fără cablu/ trafic de date mobile. 

7. CONDIȚII ȘI TERMENE DE LIVRARE 

Pentru LOT 1 și LOT 2 

Livrarea echipamentelor se realizează la locația indicată în graficul de livrare, respectiv: Școala 

Gimnazială Băcia. Livrarea se consideră încheiată la data semnării procesului verbal de receptie și 

punere în funcțiune. Furnizorul livrează produsele la achizitor în mijloacele de transport adecvate. 

Furnizorul are obligația de a asigura ambalarea produselor astfel încât să facă față, fără limitare, la 

manipularea dură din timpul transportului, trazitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare 

și la precipitații care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel 

încât produsele să ajungă în stare bună la destinația finală. Este în responsabilitatea furnizorului să 

asigure toate activitățile, fără alte costuri, în vederea livrării corespunzătoare a produselor. 

Oferta de preț va cuprinde toate costurile pentru livrarea și descărcarea bunurilor în spațiul 

achizitoriului. Furnizorul va trebui să asigure pe cheltuiala proprie atât livrarea produselor la sediul 

indicat de beneficiar cât și toate costurile legate de serviciile de montare, instalare, punere în 

funcțiune, testare și instruirea personalului ce va utiliza respectivele produse. Numărul persoanelor 

care vor fi instruite va fi format din totalitatea cadrelor didactice care vor utiliza laptopurile (17 

persoane). Contractantul trebuie să propună  orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar 

pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura 

utilizarea corespunzătoare a produsului. 

Livrarea va fi unică, în funcție de perioada ofertată de operatorul economic. La livrare, 

produsele vor fi însoțite de cel puțin următoarele documente: 

- declarații de conformitate din partea producătorului că sistemul are marcaj CE;  

- certificate de calitate și conformitate conform standardelor de referință ISO 9001; 

- factura; 

- document de transport, intern sau internațional (ex. aviz de expediție);  

- instrucțiuni/ manual de utilizare - în limba română;  

- lista unităților care asigură service-ul. 

- certificat de garanție; 

- proces verbal de predare — primire;  

- proces verbal de punere în funcțiune;  

- proces verbal de recepție. 



 

Termenul de livrare a produselor curge de la data ordinului de începere a beneficiarului, fiind 

corelat cu oferta depusă în cadrul criteriului de atribuire. 

8. RECEPTIA PRODUSELOR 

Pentru LOT 1 și LOT 2 

Autoritatea contractantă va recepționa cantitativ și calitativ produsele achiziționate după livrarea, 

instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului. Recepția produselor va fi efectuată astfel 

— recepție cantitativă și calitativă: 

- recepția cantitativă la livrarea produselor în prezența reprezentanților beneficiarului. Procesele 

verbale de recepție cantitativă atestă doar livrarea cantitativă a produselor în locația indicată și 

preluarea acestora în custodia autorității contractante și nu îndreptățesc contractantul să solicite 

efectuarea plății; 

- recepția calitativă, după montarea, instalarea, configurarea și verificarea funcționării tuturor 

produselor la parametrii normali, dacă este cazul, după remedierea neconformităților precum și 

după instruirea utilizatorilor, și va atesta realizarea acestor operațiuni cu titlu accesoriu. Se va 

semna câte un proces verbal de recepție calitativă a tuturor produselor în maxim 20 de zile de la 

livrare. 

Procesul – verbal de recepție calitativă a tuturor produselor va include unul din următoarele 

rezultate: 

a) acceptat – dacă echipamentele livrate corespund în totalitate cu cerințele Caietului de 

sarcini; 

b) refuzat – dacă echipamentele livrate nu corespund în totalitate cu cerințele Caietului de 

sarcini. 

Dreptul de proprietate asupra echipamentelor, respectiv dreptul de utilizare perpetuă, irevocabilă 

și nelimitată asupra software-urilor dedicate aferente, împreună cu riscul contractului, se transferă 

de la contractant la autoritatea contractantă la data semnării proceselor verbale de recepție calitativă 

a tuturor produselor. 

Pe parcursul perioadei de recepție, furnizorul are obligația să înlocuiască orice produs declarat 

necorespunzător din punct de vedere calitativ. 

Service-ul pe perioada de garanție trebuie asigurat la locul de activitate al produselor (dacă 

reparația poate fi asigurată local) sau la una dintre unitățile de service recomandate de către ofertant 

la data depunerii ofertei în cadrul listei unităților service recomandate și agreate de producători, 

unde se vor efectua reparațiile, pe durata garanției depuse. Ofertantul va face dovada că are 

posibilitatea de a asigura service-ul în perioada de garanție acordată produselor în unități 

specializate, în cazul în care aceste activități nu pot fi realizate la sediul achizitorului. În acest sens 

va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista unităților de service recomandate și agreate de către 

producători, unde se vor efectua reparațiile, pe durata garanției produselor. 

Recepția produselor se va considera încheiată la momentul punerii în funcțiune a tuturor 

produselor. Furnizorul garantează că, la data recepției, montarea și instalarea echipamentelor 

corespunde cantitativ și calitativ reglemetărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care 

ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utlizare în conformitate cu angajamentele 



 

asumate. Contractul se consideră încheiat după efectuarea recepției finale, dar numai după 

expirarea perioadei de garanție acordată produselor. 

9. GARANȚIA PRODUSELOR 

Pentru LOT 1 și LOT 2 

Perioada de garanție a produselor va fi de minim 24 de luni, de la data efectuării recepției finale 

(cantitative și calitative) a produselor. Condițiile de garanție sunt prezentate în specificațiile tehnice 

aferente produselor. 

Dacă vreunul din produsele inspectate nu corespund specificațiilor, autoritatea contractantă are 

dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui 

produsele refuzate, pe cheltuiala sa, în maxim 7 zile lucrătoare de la sesizare. 

În perioada de garanție, furnizorul asigură pe cheltuiala sa piesele de schimb noi, de origine, 

certificate/omologate și agreate de producător și manopera aferentă înlocuirii acestora, indiferent 

de numărul de ore de utilizare/funcționare/alți parametrii tehnici. 

Furnizorul asigură service-ul gratuit prin personal autorizat și instruit în acest scop pentru 

echipamentul care face obiectul contractului, la locul de funcționare al produselor. Operatorul 

economic va prezenta documente care confirmă/atestă că dispune de personal abilitat și calificat să 

presteze activități de service/instruire/asistență tehnică pentru echipamentul care face obiectul 

contractului. 

În perioada de garanție, durata de intervenție pentru constatarea unor defecțiuni este de maximum 

48 ore de la notificarea scrisă/telefonică a achizitorului, durata de soluționare a defecțiunii este de 

5 zile de la constatarea ei. 

Garanția produselor livrate și recepționate de beneficiar este responsabilitatea furnizorului pe toată 

perioada de garanție declarată în ofertă. Termenul de garanție a produsului se referă la toate 

componentele acestuia, acolo unde este cazul se va acorda indiferent de numărul de ore de 

utilizare/funcționare/alți parametrii tehnici. Garanția trebuie să fie asigurată atât pentru piesele de 

schimb cât și pentru manopera aferentă înlocuirii acestora. La orice reparație executată se vor folosi 

numai piese noi, de origine, certificate/omologate și agreate de producător, conform legislației în 

vigoare. 

10. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 

Contractantul va emite factura pentru echipamentele livrate. Factura va avea menționat 

numărul contractului, datele de emitere și scadența facturii respective. Factura va fi trimisă 

în original la adresa : Băcia, numărul 242. 

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a proceselor verbale de recepție 

calitativă și cantitativă, și după semnarea de către beneficiari a proceselor verbale de instalare și punere 

în funcțiune a echipamentelor.Procesele verbale menționate mai sus vor însoți factura și reprezintă 

elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos: 

a) certificatele de calitate și garanție conform Standarde ISO 9001; 

b) declarațiile de conformitate; 

c) avizele de expediție a produselor 

Plata se va efectua prin ordin de plată, în contul de trezorerie al Contractantului, în baza facturii 

transmise de Contractant, primită și acceptată de Autoritatea Contractantă. 



 

La încheierea contractului de achiziție publică, ofertantul acceptă ca plata facturii să fie 

făcută în două tranșe, respectiv  2% reprezentând contribuția beneficiarului în prima tranșă, 

iar restul de 98% reprezentând finanțarea în termen de 30 de zile. 

 

11. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE 

RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DACĂ ESTE CAZUL 

a) Managementul contractului și execuția sarcinilor specifice derulării acestuia, după semnarea 

de ambele părți, se află în răspunderea Unității de implementare a proiectului din cadrul 

Primăriei Comunei Băcia. 

b) Autoritatea Contractantă va asigura accesul furnizorului în locațiile specificate în prezentul 

Caiet de sarcini, în timpul orelor de program, pentru efectuarea operațiunilor necesare livrării, 

instalării, testării și remedierii disfuncționalităților ori de câte ori va fi necesar pentru fiecare 

activitate din contract. 

c) La fiecare intervenție efectuată de către furnizor, Autoritatea Contractantă va asigura alocarea 

cel puțin a unui angajat pentru supravegherea operațiunilor efectuate în cadrul contractului. 

d) Comunicarea dintre echipa de management a contractului din partea Autorității Contractante 

și echipa furnizorului se va face, după caz, prin e-mail, întâlniri de lucru și adrese oficiale. 

e) Monitorizarea activităților desfășurate de furnizor se va face de către responsabilul de proiect 

prin urmărirea executării acestora conform cu cerințele prezentului caiet de sarcini. 

f) Furnizorul trebuie să desemneze cel puțin un specialist responsabil pentru îndeplinirea 

obligațiilor pe perioada de garanție. 

g) Furnizorul și autoritatea contractantă își vor comunica un număr de telefon, respectiv o adresă 

de e-mail la care reprezentanții autorizați să transmită informări sau solicitări pentru buna 

desfășurare a contractului. 

h) Reprezentantul Autorității Contractante se va asigura că problemele raportate sunt înregistrate 

și rezolvate. Evoluția unei probleme raportate va fi urmărită până la închidere. 

i) Furnizorul trebuie să respecte termenele stabilite și să asigure rezolvarea tuturor problemelor 

apărute, fără a produce alte disfuncționalități. 

j) Autoritatea Contractantă și furnizorul au în responsabilitate respectarea dispozițiilor legale 

care reglementează protecția datelor cu caracter personal – Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date (,,GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană și LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 

privind măsuri de punere în aplicare a acestui Regulament. 

k) Termen de livrare: termenul de livrare a tuturor echipamentelor este de maxim 60 zile de la 

semnarea contractului și emiterea ordinului de începere, iar termenul de instalare, testare și 

punere în funcție este de maxim 20 zile de la data livrării echipamentelor. 

Toate termenele sunt exprimate în zile calendaristice. 

Întocmit, 

Consilier Achiziții Publice 

Dănilă Niculina 
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