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Aprobat, 

Luminița MIHAILOV 

Director general 

 

 

 

Sevil SHHAIDEH 

ȘEF STC 

 

 

 

 

Caiet de sarcini pentru achiziția de echipamente și accesorii de birou  

Pentru Secretariatul Tehnic Comun al  

Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 

 

Coduri CPV: 

32000000-3 Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe  

32324000-0 Televizoare    

32250000-0 Telefoane mobile       

38652120 - 7 Videoproiectoare  

32344110-0 - Sistem de înregistrare vocală 
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Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 

tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice care vor fi considerate ca fiind minimale. 

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini va 

fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui 

nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele 

caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse. 

 

Justificarea necesității achiziției publice 

Având în vedere necesitatea asigurării eficienței în desfășurarea activităților delegate privind 

implementarea Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, creșterea capacității 

administrative a Secretariatului Tehnic Comun și datorită gradului ridicat de uzură și a defecțiunilor 

frecvente a echipamentelor și acesoriilor de birou existente, a fost propusă achiziția de 

echipamente și accesorii de birou. Această achiziție a fost inclusă în bugetul aferent Contractului de 

Finanțare pentru activitățile Secretariatului Tehnic Comun privind implementarea Programului 

Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, nr. 169163/15.02.2020. 

 

Scopul achiziției 

Contractarea unei firme/operator economic care să asigure furnizarea de echipamente și 

accesoriide birou necesare pentru desfășurarea activităților delegate privind implementarea 

Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Specificațiile tehnice prezentate în 

prezentul document fac parte integrantă din documentația de atribuire a contractului și constituie 

ansamblul cerințelor minime și obligatorii, pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea sa 

tehnică. 

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile specificațiilor tehnice va fi 

luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior 

cerințelor minime prevăzute în documentație. 

 

Achiziționarea următoarelor echipamente: 

32000000-3 Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe  

32324000-0 Televizoare    

32250000-0 Telefoane mobile       

38652120 - 7 Videoproiectoare  

32344110-0 - Sistem de înregistrare vocală 
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Nr. crt. Denumire Unitate de măsură Cantitate 

1 Videoproiector  buc.  1 

2 Reportofon buc.  1 

3 TV Smart buc.  1 

4 Telefon mobil buc.  11 

 

Cerințe minime obligatorii solicitate 

 

Videoproiector – 1 buc. 
 

Componenta Caracteristici tehnice minime solicitate 

Tehnologie DLP sau 3LCD, sau echivalent 

Luminozitate Minim 4000 

Contrast  Minim 10000:1 

Distanță maximă până 
la imagine 

Minim 7m 

Durata de viață lampă Minim 5000 ore 

Rezoluții suportate De la 640x480 până la 1920x1080 

Porturi  
Intrare: VGA, HDMI, Composite, S-video, Jack Intrare Audio, USB tip A 

Ieșire:  VGA Out 

Conexiune rețea Wireless 

Accesorii 

Telecomandă, 

2 x cablu VGA tata-tata, minim 6 metri lungime 

1 x cablu HDMI minim 6 metri lungime 

Garanție și servicii 
asociate 

Garanție hardware: minim 12 luni acordată la sediul cumpărătorului 

 
 

Reportofon – 1 buc. 

 

Componenta Caracteristici tehnice minime solicitate 

Memorie Memorie internă: 8 GB 

Memorie externă Tip Card SD/SDHC – capacitate maximă suportată - 32 GB 

Display Monocrom 
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Componenta Caracteristici tehnice minime solicitate 

Putere de ieșire (mW) Minim 250mW 

Format/durata 
înregistrare 

MP3 Stereo:130 ore de înregistrare în formatul MP3 

LP Stereo: 260 ore de înregistrare în formatul MP3 

LP Mono: 2080 ore de înregistrare în formatul MP3 

Formate redare: MP3 

Funcții disponibile 

Înregistrare One-Click 

Detectare voce 

Izolare zgomot 

Conectori 

1/8" - intrare microfon 
1/8" - ieșire căști  

USB: USB 2.0 

Tip baterie 2 x baterii AAA  (sau  2 x baterii reîncarcabile Ni-MH) 

Autonomie 
Înregistrare: 110 ore 
Playback: 90 ore 

Garanție Minim 12 luni 

 

TV Smart – 1 buc. 

 

Componenta Caracteristici tehnice minime solicitate 

Tip Smart TV 

Display Minim 138, HDR, LED, claritate imagine 4K, rezolutie 3840 x 2160 

Tuner digital integrat 
DVB-C 
DVB-S2 
DVB-T2 

Porturi / Interfețe 

1 x USB 2.0 
3 x HDMI 
1 x RJ-45 
1 x S/PDIF 
CI+ slot 

Wi-Fi 802.11 ac 

Bluetooth 4.1 

Audio 2 difuzoare integrate, 20W 

Sistem montare perete Compatibil VESA 200x200 

Tehnologii imagine 

UHD Dimming 
PurColor 
Mod Film 
Mega Contrast 
Mod Natural 
Crystal Processor 4K 

Accesorii Cablu alimentare, telecomandă, manual de utilizare 

Garanție Minim 12 luni 
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Telefon mobil – 11 buc. 

Componenta Caracteristici tehnice minime solicitate 

Tip telefon  Smartphone 

Display 
Dynamic AMOLED,  6.1 inch, rata refresh 120Hz, 1300 nits, 

rezoluție 2340 x 1080 x pixels (FHD+) 

Sloturi SIM Dual SIM, nano SIM 

Sistem de operare Android 12 

Procesor Octa-Core 

Memorie 8 GB RAM 

Stocare internă 128 GB 

Conectivitate 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band,  

Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2 

USB 3.0 Type C 

Camere principale Rezolutii suportate: 12 MP Ultrawide,  50 MP Wide, 10 MP Telephoto    

Senzori 

Accelerometru, Barometru, Senzor amprente, Senzor mișcare,  

Senzor geo-magnetic, Hall Sensor, Senzor Lumină, Senzor de 
proximitate 

Autonomie convorbiri Până la 30 ore 

Baterie Minimi 3500 mAh 

Accesorii Încărcător 

Garanție Minim 24 luni 

 

 

NOTĂ: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o 

marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar 

pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 

anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca 

având mențiunea SAU ECHIVALENT și vor fi considerate specificații minimale din punct de vedere al 

performanței, indiferent de marcă sau de producător. 

 

Alte cerințe minime 

a. Echipamentele și accesoriile trebuie să fie noi – nu se acceptă produse second-hand sau 

remanufacturate. 

b. Furnizorul are obligația de a înlocui echipamentele/acesoriile neconforme/defecte în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării beneficiarului, fără costuri 

suplimentare. În cazul în care în timpul exploatării produselor livrate se constată faptul că 
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acestea nu îndeplinesc caracteristicile tehnice prevăzute în ofertă și în caietul de sarcini, 

produsele vor fi returnate, iar furnizorul are obligația înlocuirii acestora în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, fără costuri suplimentare. 

c. Echipamentele și accesoriile vor fi însoțite de certificate de garanție. Furnizorul va asigura 

garanția echipamentelor și accesoriilor pe întreaga durată definită în ofertă. În perioada de 

garanție, orice funcționare defectuoasă va fi înlăturată gratuit de către furnizor prin 

reparare sau înlocuire, fără costuri suplimentare, în cel mult 48 de ore de la data la care a 

fost înștiințat în scris de către cumpărător. Pentru defecțiuni majore ale echipamentelor sau 

accesoriilor care necesită o durată de depanare mai îndelungatăde 5 zile, furnizorul va 

asigura un echipament echivalent pentru desfășurarea în continuare a activităților 

beneficiarului. Garanția produselor înlocuite sau reparate se extinde cu perioada scursă de 

la data înștiințării furnizorului și până la data când produsele au revenit, în stare bună de 

funcționare, în posesia cumpărătorului. 

d. Ofertantul selectat va desemna o persoană din cadrul personalului propriu, în termen de 5 

zile de la semnarea contractului, care să se ocupe de relația și comunicarea cu beneficiarul 

pentru derularea contractului. 

 

Valoarea contractului 

Valoarea totală maximă a contractului este de 38.613,48 lei, fără TVA. 

 

Modul de prezentare a ofertelor 

Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Operatorii economici vor prezenta propunerea tehnică astfel încât să permită identificarea cu 

ușuriță a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini, inclusiv prin 

indicarea mărcii/modelului ofertat. 

Beneficiarul solicită ofertanților să precizeze în cadrul ofertelor faptul că la elaborarea acestora au 

ținut cont de obligațiile relevante din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, în 

conformitate cu dispozițiile art. 51 din legea nr. 98/2016. Detalii privind reglementările obligatorii 

în domeniile mai sus menționate se pot obține prin accesarea adreselor: www.anpm.ro și 

www.mmuncii.ro.  

Modul de prezentare a propunerii financiare 

La elaborarea propunerii financiare constând în formularul de ofertă și anexa aferentă, ofertantul 

va lua în calcul eventuale deduceri, dacă sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le 

implică îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și marja de profit. 

http://www.anpm.ro/
http://www.mmuncii.ro/
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În propunerea financiară va fi prezentat prețul exprimar în lei, fără TVA, cu precizarea valorii TVA 

și a celui cu TVA inclus, cu două zecimale. 

 

Anexa la formularul de ofertă se va prezenta conform centralizatorului de mai jos. 

Nr. 

crt. 

Echipament/ 

Accesoriu 

Denumire 

echipament/ 

Accesoriu 

ofertat 

Preț 

unitar 

lei, fără 

TVA 

Cantitate Valoare 

totală lei, 

fără TVA 

Valoare 

TVA 

Valoare 

totală lei, 

cu TVA 

1 Videoproiector   1    

2 Reportofon   1    

3 TV Smart   1    

4 Telefon mobil   11    

TOTAL    

Perioada de valabilitate a ofertelor este de 30 de zile. 

 

Condiții de livrare și transport 

Produsele vor fi livrate la sediul Secretariatului Tehnic Comun din Constanța, bulevardul Tomis nr. 

48A. 

Termenul de livrare al echipamentelor și accesoriilor: maximum 90 de zile de la semnarea 

contractului de către ultima dintre părți.  

Cheltuielile privind transportul către beneficiar vor fi suportate de către furnizor. 

Furnizorul are obligația de a ambala echipamentele și accesoriile pentru ca acestea să facă față la 

manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la 

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

să ajungă în stare bună la destinația finală. 

 

Criterul de atribuire: Prețul cel mai scazut 

 

Recepție și plată 

Recepția echipamentelor și accesoriilor de birou se va realiza ulterior livrării acestora la sediul 

beneficiarului. Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului verbal și 
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punere în funcțiune, fără obiecțiuni. Nu se admit neconcordanțe între marfa livrată și specificațiile 

tehnice din caietul de sarcini. 

Beneficiarul își rezervă dreptul de a refuza recepția echipamentelor și accesoriilor în cazul în care 

se constată că acestea nu corespund cerințelor caietului de sarcini. Echipamentele și accesoriile 

necorespunzătoare sau cu deficiențe vor fi înlocuite gratuit, în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la constatarea lor. 

Plata se va efectua în lei, prin ordin de plată, în baza facturii fiscale în original emisă de furnizor și 

acceptată de beneficiar în baza procesului verbal de recepție și punere în funcțiune a bunurilor 

furnizate semnat fără obiecțiuni de beneficiar. Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la 

data primirii facturii în original la sediul beneficiarului, în contul indicat de către furnizor. 

Nu se acceptă plata în avans. 

 

Durata contractului 

Valabilitatea contractului este de la semnarea contractului de furnizare de către ambele părți și 

până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele părți. 

 

 

 

Întocmit, 

Jesica Păpușă  

Ofițer de comunicare STC  
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