"Proiect co-finaţat din Fondul European de Dezvoltare Regională"
Nr. înreg.: 96/04.01.2012

VIZAT,
IONESCU CORNELIU OVIDIU
Preşedinte

ANUNŢ
privind procedura de achiziţie publică - atribuire directă, prin procedura de cercetare a pieţei pentru
atribuirea contractului "echipamente electronice".
ASOCIAŢIA DORNA ECOACTIV, a demarat proiectul cu titlul „ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT
PENTRU ROSPA0089 OBCINA FEREDEULUI” - cod SMIS-CSNR 36365, cofinanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională.
ASOCIAŢIA DORNA ECOACTIV, în calitate de Beneficiar în cadrul proiectului, lansează invitaţia de participare la
procedura de achiziţie publică prin procedura de achiziţie directă prin cercetarea pieţei pentru atribuirea contractului
"echipamente electronice" în conformitate cu:
- prevederile Contractului de finaţare al Proiectului cod SMIS-CSNR 36365, nr. 134942 din 12.12.2011 (conform
Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2656 din 07.11.2011);
- în conformitate cu art. 19 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- precum şi în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de "echipamente electronice", pentru Proiectul „ELABORAREA
PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ROSPA0089 OBCINA FEREDEULUI”, necesar Asociaţiei pentru realizarea
activităţilor ce îi revin în cadrul proiectului.
• Anuntul şi specificatiile tehnice pentru atribuirea contractului se poate descărca de pe site-ul asociatiei
www.dornaecoactiv.ro sau de la sediul Asociatiei;
• Valoarea estimată a contractului de achiziţie de "echipamente electronice" este de 46.700 lei fără TVA.
• Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este "preţul cel mai scăzut".
• Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.01.2012, ora 12:00;

Titlu proiect: "ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ROSPA0089 OBCINA FEREDEULUI" cod SMIS-CSNR 36365; Beneficiar proiect: ASOCIAŢIA DORNA ECOACTIV
Contact: tel/fax: 0230.370.776, mobil: 0751.618.303 / 0751.040.524, e-mail: dorna.ecoactiv@yahoo.com

www.dornaecoactiv.ro

"Proiect co-finaţat din Fondul European de Dezvoltare Regională"
Ofertele vor fi depuse astfel: direct la sediul U.I.P. la următoara adresă - Asociaţia “DORNA ECOACTIV”,
str. Oborului, nr. 11, et. 1, Vatra Dornei, cod poştal: 725700, judeţul Suceava, prin fax la numărul 0230.370.776
sau pe e-mailul asociaţiei: dorna.ecoactiv@yahoo.com.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de
la cerinţele tehnice minimale impuse, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici
inferioare celor prevazute atrag descalificarea ofertantului.
Produsul
Caracteristici tehnice minimale
Nr.
Nr.
crt.
buc.
1

GPS
(cu
acumulatori,
încărcător şi cablu
de date)

2 buc

Acumulatori, încarcator, cablu de date, touchscreen, busolă electronică
compensată la înclinare în 3 axe, altimetru barometric, compas elecronic,
rezistent la apă, receptor GPS de mare acurateţe, interfaţă USB, compatibil
Geocaching, garanţie 24 luni

2

Hard Disk-uri externe

5 buc

Capacitate stocare/spaţiu 1.000 MB (1 TB), interfaţă USB, format 3,5 inch,
USB 2.0, garanţie 24 luni

3

Reportofoane
(cu
caşti şi microfon
extern)

3 buc

Memorie 1 GB (1024 MB), putere ieşire 190 (mW), conectare mini-jack
3,5mm, mini-jack microfon 3,5mm, căşti cu conector jack 3,5mm şi

4

Laptop-uri

3 buc

Procesor 2,2 GHz, RAM 3 GB, HD 320 GB, baterie 6 celule, garanţie 24 luni.

5

Sistem desktop PC

1 buc

Monitor 19'' LED, CPU 2,5 GHz, memorie RAM DDR3 4GB, HDD 500MB,
mouse, tastatura, garanţie 24 luni

6

Multifuncţională

1 buc

A4, color şi alb-negru, laser, funcţii de printare / scanare / copiere / fax, viteza
printare 20 ppm, ADF, garanţie 24 luni

7

Copiator A3

1 buc

ADF, A3, viteză copiere: 20ppm A4, 10 ppm A3, alb-negru, garanţie 24 luni

8

Videoproiector

1 buc

Tehnologie DLP, rezoluţie nativă WXGA (1280X800), luminozitate: 2500
lumeni, cotrast: 10000:1, durată de viaţă lampă (ore): 4500 ore, format video:
NTSC, PAL, SECAM, garanţie 24 luni

9

Ecran de proiecţie
portabil

1 buc

Portabil, trepied/suport propriu, reglabil pe înălţime, lăţime 200cm, înălţime
200cm, suprafaţă albă mată, garanţie

impedanţă nominală 32 Ohm, microfon cu caracteristica omni-directionala şi
zgomot propriu minim, pop filter integrat şi impedanţă nominală – 200 Ohm,
garanţie 24 luni
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10

Cameră
foto
teleobiectiv

cu

1 buc

DSLR, blitz integrat, 39/11 puncte de focalizare, senzor CMOS, rezolutie
senzor 16 Mp, ISO 100 - 64000, interfaţă USB, video Full HD, acumulator
reincarcabil Li-ion, obiectiv de telefotografie pentru zoom, cu distanţa focală:
70-300mm, diafragma: F/4.5-5.6, garanţie 24 luni

Documente obligatorii care vor fi depuse de catre ofertanţi:
1. Declaraţii privind eligibilitatea: declaratie pe propria răspundere completată în conformitate cu
Formularul 12A (format anexat);
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181: în conformitate cu Formularul 12B
(format anexat);
Notă: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant care se
află în oricare din situaţiile prevăzute de art.180 şi art.181 din O.U.G.nr.34/2006.
3. Pentru dovedirea capacităţii de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) se va
prezenta Certificatul de înregistrare al firmei - copie;
Pentru persoane juridice/fizice străine: Cerinţă obligatorie: Documente edificatoare care să
dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţa din
punct de vedere profesional la organism legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in
care este stabilit ofertantul este rezident, traduse in limba romana şi legalizate.
4. Oferta Tehnica
Modul de prezentare a propunerii tehnice va fi astfel încât să asigure posibilitatea verificării
corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice anexate.
5.Oferta Financiară
Propunerea financiară se va prezenta în lei şi se va întocmi astfel încât să permită determinarea
elementelor de cost ce formează oferta şi calcularea corespunzătoare a punctajului aferent acesteia.
Nota: Eventualele contestaţii se pot depune: la autoritatea contractantă si apoi la instanţa
competentă.
Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului
contractului de achiziţie:
- Furnizorul se obliga să livreze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta;
- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit;
- Nu se accepta actualizarea contractului pe toata perioada desfaşurării acestuia.
Ofertantii vor solicita, dupa caz, clarificari la sediul U.I.P. la următoara adresă: str. Oborului, nr. 11, et.
1, Vatra Dornei, cod poştal: 725700, judeţul Suceava, prin tel/fax la numărul 0230.370.776, pe e-mailul
Titlu proiect: "ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ROSPA0089 OBCINA FEREDEULUI" cod SMIS-CSNR 36365; Beneficiar proiect: ASOCIAŢIA DORNA ECOACTIV
Contact: tel/fax: 0230.370.776, mobil: 0751.618.303 / 0751.040.524, e-mail: dorna.ecoactiv@yahoo.com

www.dornaecoactiv.ro

"Proiect co-finaţat din Fondul European de Dezvoltare Regională"
asociaţiei: dorna.ecoactiv@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0751.618.303 (manager proiect) /
0751.040.524 (reprezentant legal - preşedinte), pana in data de 11.01.2012.

04.01.2012

REY ADRIAN RADU
Manager Proiect

MODELE DECLARAŢII:
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OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT
_____________________

Formularul 12A

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
_______________________________,
reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la
art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările si completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completării: __________________________
Operator economic: ___________________________
Reprezentant legal: ___________________________
(ştampila ţi semnătura autorizată)

_____________________________________
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OPERATOR ECONOMIC/OFERTANT

Formular 12B

_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 1811
Subsemnatul(a)_______________________________,
reprezentant
împuternicit
al
______________________________________________ [se insereaza numele operatorului economic
persoană juridică], în calitate de ofertant la procedura de achiziţie directă pentru achizitia de echipamente
electronice, organizată de Asociaţia Dorna EcoActiv, declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De
asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată ...............…
c1) in ultimii 2 ani …………………………………….. [se inserează după caz daca si-a îndeplinit sau nu] in
mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau
este de natura sa producă grave prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: _________________________
Operator economic: _________________________
Reprezentant legal: ___________________________
(ştampila şi semnătura autorizată)

1

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere
Titlu proiect: "ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ROSPA0089 OBCINA FEREDEULUI" cod SMIS-CSNR 36365; Beneficiar proiect: ASOCIAŢIA DORNA ECOACTIV
Contact: tel/fax: 0230.370.776, mobil: 0751.618.303 / 0751.040.524, e-mail: dorna.ecoactiv@yahoo.com

www.dornaecoactiv.ro

