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Nr. 181/10.05.2021 

 

ANUNȚ 

privind atribuirea Contractului de achiziție publică 

,,Furnizarea de echipamente IT și software ” 

în cadrul proiectului: ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275 

Reluată 

 

Autoritatea contractantă: S.C. STRUCTURAL TRAINING SRL, P.L. implementare: Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13A, 

județul Suceava, email: www.structuraltraining.ro 

Detalii anunț: Achiziții dotări în cadrul proiectului ”Fii pregătit la orice vârstă”, POCU/726/6/12/134275.  Proiectul 

este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

1. Tip anunț: Achizitie directa potrivit capitolului 4.1  Ordin nr.1284/8.08.2016 „Procedura competitiva 

pentru solicitantii/beneficiari privati din Romania cu privire la atribuirea contractelor de bunuri, servicii si 

lucrari finantate in cadrul POCU 2014-2020 

2. Tip contract: Furnizare 

3. Denumirea achiziției: ,,Furnizarea de echipamente IT și software” 

4. Cod/coduri CPV:   

- 30213100-6 - Computere portabile,  

- 30121100-4 – fotocopiator - multifuncțională, 

- 38652120-7 – Videoproiectoare, 

- 48000000-8 - Pachete software și sisteme informatice. 

5. Specificatii tehnice a evenimentului ce urmează a fi achizitionat: 

Date generale: 

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

fabrică sau de comerț, cu 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 interpretate ca având si mențiunea de ,,sau echivalent”.  
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Caracteristicile tehnice ale bunurilor si cantitățile necesare: 

 

Anexat propunerii tehnice si financiare se va depune un certificat constator ONRC, la zi, verificarea existenței 

conflictului de interese dintre ofertant și responsabilul legal de proiect, respectiv verificarea capacității 

profesionale de realizare a activităților care fac obiectul contractului (cf art. 15 din Legea 354/2008). 

6. Termen de realizare a contractului – de la semnarea contractului până la plata facturii  

7. Valoarea estimată, fără TVA: 44.416,70 lei 

Nr. 

crt. 

Denumirea produsului Cantitate Preţul fără TVA Total 

1 Laptop 4 3.361,34 13.445,36 

2 Multifuncțională 1 9.243,70 9.243,70 

3 Videoproiector 3 2.100,84 6.302,52 

4 Pachet software 4 3.856,28 15.425,12 

DENUMIRE PRODUS SPECIFICAȚII TEHNICE UM NR. BUC 

Laptop - cerinte minime sau echivalente 
Minim 13”, procesor intel duo Core i5, RAM 
8GB, DDR4, SSD 128GB, gold/grey, Intel HD 
Graphics 6000 

buc 4 

Multifuncțională -  cerinte minime sau echivalente 

Laser, copiere/ scanare/ imprimare, A4, A3, 
duplex automat, monocrom, wireless, 
alimentator de documente, rezolutie 
copiere 600x600/1200x1200dpi, procesor 
memorie 500 GB, viteza 35 ppm 

buc 1 

Videoproiector -  cerinte minime sau echivalente 

Sitem de proiecție tehnologie 3LCD, panou 
LCD 0,55 inch, rezoluție XGA 1024 x768, 
4:3, reproducerea culorilor până la 1,07 
miliarde culori 

buc 3 

Pachet software -  cerinte minime sau echivalente 

Windows 10 Professional cu licență, 
Microsoft Office Professional 2016 cu 
licență, Adobe Reader Professional, 
Protecție Antivirus 

buc 4 
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Total lei, fără TVA 44.416,70 

 

8. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: 
        Propunerea financiară – formularul de ofertă 

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate 

cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de 

achiziţie publică. In acest sens propunerea financiara va avea anexat un centralizator al preturilor detaliat 

pentru fiecare produs propus in oferta. 

              Certificat constatator valabil la data semnării contractului pentru societati comerciale iar pentru 

fundatii /asociatii copie act constitutiv/statut conform cu originalul. 

9. Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA  

10. Termen limita de depunere a ofertelor: Oferta(formularele) si Copie CUI vor fi depuse la punct de lucru 

din Bld.Pref.Gavril Tudoraș, nr.13A, Suceava, până la data de 17.05.2021, ora 12.00, insotite de adresa de 

inaintare(www.structuraltraining.ro). 

 

  SC STRUCTURAL TRAINING SRL 

Coordonator activități P1: Alexa Laura 

 

 

 

 


