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CERERE DE OFERTĂ 
pentru achiziţionarea de echipamente de birou  

46/SH/2016 
 
Guvernul României a obţinut de la Banca Mondială un împrumut pentru finanţarea proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (Proiectul) şi intenţionează să utilizeze o parte 
din aceste fonduri pentru achiziţionarea de echipamente de birou, destinate utilizarii de 
către personalul Unității de Management al Proiectului ”Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienți”. Achiziţia se realizează în conformitate cu Ghidul de achiziţii al Băncii Mondiale, 
ediţia mai 2004, utilizând procedura „Cumpărare”. 
 
1. În acest context, vă invităm să ne transmiteţi oferta dvs. de preţ pentru achiziţionarea 
următoarele bunuri, inclusiv serviciile privind furnizarea, livrarea, instalarea, asamblarea și 
punerea în funcțiune a acestora: 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor 
Cantitate 

-buc- 

LOT 1 

1 Calculator portabil 3 

LOT 2 

1 Imprimantă multifuncțională A4 alb-negru 4 

2 Imprimantă color A3 1 

3 Copiator digital A3 alb -negru 2 

4 Toner black original aferent imprimantei de la punctul 1 10 

5 Toner Black original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

6 Toner Cyan original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

7 Toner Magenta original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

8 Toner Yellow original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

9 Toner Black original aferent copiatorului de la punctul 3 5 

LOT 3 

1 Telefon mobil 15 

 
2. Puteţi oferta pentru un singur lot sau pentru oricare combinație de contracte (loturi) din 
cadrul acestei invitații. Oferta dvs. trebuie să cuprindă toate articolele dintr-un lot şi 
întreaga cantitate specificată pentru fiecare articol din acel lot. Evaluarea ofertelor se va 
face pentru fiecare lot în parte. Preţul ofertelor va fi evaluat pentru costul cumulat al tuturor 
articolelor şi cantităţilor dintr-un lot şi contractul va fi acordat firmei care oferă, pentru 
articolele şi cantităţile solicitate, cel mai scăzut preţ total pentru acel lot. 
 
3. Oferta dvs. în formatul cerut, va fi trimisă fie prin fax la numărul 021.317.04.03, fie pe 
adresa de e-mail: Raluca.Mateescu@mmediu.ro sau la adresa poştală:  

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Unitatea de Management al Proiectului  
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B 

mailto:Raluca.Mateescu@mmediu.ro
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Sector 5, Bucureşti, România 
 Achiziţie nr. 46/SH/2016 
Oferta dumneavoastră trebuie să conţină:  
 - Formularul de ofertă; 
 - Termenii şi condiţiile de livrare semnate în conformitate cu punctul 7 din cererea de 
ofertă; 
 - Împuternicire scrisă pentru semnatarul ofertei care va indica: numele şi descrierea 
documentaţiei necesare pentru demonstrarea autorizării semnatarului ofertei să semneze o 
astfel de împuternicire. Numele şi pozitia deţinută de fiecare persoană care semnează 
împuternicirea trebuie să fie menţionate sub semnatură; 
 - Anexa nr. 2 Formularul de Contract de furnizare semnat şi ştampilat pentru 
acceptarea modelului; 
 - Documentele privind calificarea de la punctul 4 și de la punctul 5 din cererea de 
ofertă ce includ şi documentaţia necesară privind provenienţa articolelor. 
 Livrarea articolelor, în cantităţile specificate, se va efectua la sediul Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor. Termenul de livrare al articolelor din cadrul Loturilor 1, 2 și 3 
va fi conform tabelului nr 1 din Anexa nr 1 la cererea de ofertă. 
 
4.  Oferta dvs. va fi însoţită de: documentaţiile tehnice aferente, cataloage şi alte materiale 
tipărite sau de informaţii pertinente pentru fiecare articol cotat, inclusiv numele şi adresele 
firmelor care asigură garanție/service și informații cu privire la sursele disponibile ale 
pieselor de schimb/consumabilelor.  
 
5. Oferta dumneavoastră va fi însoţită de următoarele documente de calificare: 

- Anexa 3 „Declaraţie pe propria raspundere”; 
- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (CUI), în 

xerocopie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă; 
- Copii ale documentelor originale care stabilesc forma de constituire sau forma 

juridică, locul înregistrării şi sediul principal al Ofertantului; 
- Certificatul de atestare fiscală emis de către Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, cu cel mult o lună înainte de termenul de depunere a ofertelor în xerocopie 
certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură și ștampilă; 

- Ofertantul trebuie să prezinte 2 contracte similare ca valoare pentru livrarea aceluiaşi 
tip de articole (nu neaparat același model precum cel ofertat) 

Modelul declaraţiei menţionate mai sus il puteți găsi ataşat la prezenta cerere de ofertă. 
 
6. Data limită pentru primirea ofertei dvs. la adresa specificată mai sus este:  
11 Iulie 2016, ora 17:00. 
 
7. Oferta dvs. va fi transmisă ţinând cont de următoarele instrucţiuni şi în concordanţă cu 
Termenii şi Condiţiile de livrare și plată din Anexa nr.1.  
 
 Vă rugăm să completaţi şi să semnaţi Termenii şi condiţiile de livrare și plată care 
vor deveni parte a Contractului pe care Cumpărătorul îl va trimite furnizorului selectat.  
  
 Forma contractului care va fi încheiat cu Ofertantul care va fi declarat câştigător este 
prezentată în Anexa nr. 2. 
 

(i) PREŢURILE: preţurile vor fi exprimate în RON şi vor include TVA-ul şi  costurile 
de livrare, asamblare, instalare și punere în funcțiune la locul de destinaţie.  
Locul de destinaţie, asamblare, instalare și punere în funcțiune este după 
cum urmează: 
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
Unitatea de Management al Proiectului 
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, Etaj 2, camerele 304 B-E 
Sector 5, Bucureşti, România 
 

(ii) EVALUAREA OFERTELOR ŞI ADJUDECAREA CONTRACTULUI: Ofertele care se 
constată că sunt substanţial conforme cu specificaţiile tehnice vor fi evaluate 
prin compararea preţurilor lor, incluzând costurile de livrare, asamblare, 
instalare și punere în funcțiune la adresa indicată de Cumpărător în paragraful 
de mai sus. La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina pentru fiecare 
Ofertă preţul ofertei evaluate prin ajustarea preţului respectivei oferte în 
urma corecţiilor erorilor aritmetice după cum urmează: 
(a) unde există o discrepanţă între valorile exprimate în cifre şi cele exprimate 
în litere, vor prevala sumele exprimate în litere; 
(b) dacă există o neconcordanţă între preţul unitar şi totalul articolului, 
rezultat din înmulţirea preţului unitar cu cantitatea, va prevala preţul unitar 
cotat; 
(c) dacă un Ofertant refuză să accepte corectarea erorilor, oferta lui va fi 
respinsă. 
 

(iii) ADJUDECARE CONTRACTULUI  Va fi declarată câştigătoare firma a cărei ofertă 
are cel mai scăzut preţ şi care îndeplineşte standardele tehnice şi financiare 
solicitate. Ofertantul câştigător va semna Contractul din Anexa nr. 2 cât şi 
Termenii şi Condiţiile de Livrare și plată din Anexa nr. 1. 
 

(iv)  VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dvs. va rămâne valabilă pentru o perioadă de 
45 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor specificată în 
paragraful 6 de mai sus. În cazul în care oferta dumneavoastră va fi declarată 
caştigătoare aceasta va rămâne valabilă pe toată perioada de valabilitate a 
contractului. 

 
8. Alte informaţii pot fi obţinute la:  
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
Unitatea de Management al Poiectului 
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B, 
Sector 5, Bucuresti, România 
Telefon: +40 21 408.95.65; Fax: +40 21 317 04 03 
Persoană de contact: Raluca Mateescu, Specialist Achiziţii 
Email: raluca.mateescu@mmediu.ro 
Procedură achiziţie : 46/SH/2016 
 
9. Inspecție și Audit 
 Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumpărătorului care respectă legislatia în 
vigoare. 
 Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau persoane 
angajate de Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi înregistrările în 
legătură cu derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure auditarea acestora de 
către auditorii  numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage atenţia 
Furnizorului şi subcontractorilor săi asupra Clauzei 5 Frauda şi Corupţie din Formularul de 
Contract, prin care se prevede că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii 

mailto:raluca.mateescu@mmediu.ro
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constituie o practică interzisă care poate determina anularea contractului (şi de asemenea 
determinarea ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare aplicabile). 
 
10. Vă rugăm să confirmaţi primirea cererii şi să ne informaţi dacă veţi trimite sau nu o 
ofertă, conform cerinţelor menţionate.   
 
 Cu stimă,  

Director UMP 
Naiana MILEA 

 
Anexe: 
Anexa 1: Termenii şi condiţiile de livrare și plată (includ specificatiile tehnice)  
Anexa 2:  Contractul 
Anexa 3: „Declaraţie pe propria răspundere” 
Anexa 4: Formular de ofertă; 
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Anexa nr. 1 
Termenii şi condiţiile de livrare și plată  

 
Numele Proiectului: „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” – 4873-RO 
Cumpărător: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management al Proiectului 
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304B. 
Sector 5, Bucureşti, România 
Achiziţie nr. 46/SH/2016 
1. Preţurile şi graficul de livrare:  

 

Nr. 
crt. 

Articol 

Cantitate 

Preţ unitar* 
(RON) inclusiv 

livrare, asamblare, 
instalare și punere 

în funcțiune la 
locul de destinație 
indicat la pct 7 i 
din cererea de 

ofertă- fără TVA 

Preţ total (RON) 
inclusiv livrare, 

asamblare,instalare 
și punere în 

funcțiune la locul 
de destinație 

indicat la pct 7 i 
din cererea de 

ofertă- făra TVA 

Data limită 
pentru 
livrare 

(buc.) 

0 1 2 3 4 5 

LOT 1 45 de zile de 
la semnarea 
contractului 1 Calculator portabil 3 

 
  

LOT 2 

1 
Imprimantă 
multifuncțională A4 
alb-negru 

4 
 

  
60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

2 Imprimantă color A3 1 
 

  
60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

3 
Copiator digital A3 alb 
-negru 

2 
 

  
60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

4 
Toner black original 
aferent imprimantei de 
la punctul 1 

10 
  

60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

5 
Toner Black original 
aferent imprimantei 
color de la punctul 2 

3 
  

60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

6 
Toner Cyan original 
aferent imprimantei 
color de la punctul 2 

3 
  

60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

7 
Toner Magenta original 
aferent imprimantei 
color de la punctul 2 

3 
  

60 de zile de 
la semnarea 
contractului 
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Nr. 
crt. 

Articol 

Cantitate 

Preţ unitar* 
(RON) inclusiv 

livrare, asamblare, 
instalare și punere 

în funcțiune la 
locul de destinație 
indicat la pct 7 i 
din cererea de 

ofertă- fără TVA 

Preţ total (RON) 
inclusiv livrare, 

asamblare,instalare 
și punere în 

funcțiune la locul 
de destinație 

indicat la pct 7 i 
din cererea de 

ofertă- făra TVA 

Data limită 
pentru 
livrare 

(buc.) 

8 
Toner Yellow original 
aferent imprimantei 
color de la punctul 2 

3 
  

60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

9 
Toner Black original 
aferent copiatorului de 
la punctul 3 

5 
  

60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

LOT 3 
 

11 Telefon mobil 15 
  

60 de zile de 
la semnarea 
contractului 

Total 
 

  
 

 
* Preţul unitar include costul transportului, livrării, asamblării, instalării și punerii în 
funcțiune a articolelor la locul de destinaţie indicat în Cererea de Ofertă paragraful 7 (i). 

 
TOTAL  : __________________________RON      
TVA (20%) = ____________________________RON 

TOTAL PREŢ OFERTĂ cu  TVA inclus________________RON 
NOTĂ: În cazul discrepanţei dintre preţul unitar şi preţul total, va fi luat în calcul preţul 
unitar.  
1.2 Piese de schimb/consumabile pentru articolele din Lot 2, de la punctele 1, 2 și 3 : Vă 
rugăm să includeți în oferta dumneavoastră informații cu privire la sursele disponibile ale  
pieselor de schimb și ale consumabilelor, cât și numele furnizorilor de astfel de piese de 
schimb/consumabile, necesare pentru funcționarea corespunzătoare și permanentă a 
articolelor pentru o perioada de minim 7 ani. 
1.3 Unelte/ accesorii/ consumabile: Vă rugăm indicaţi 
1.4 Manuale: Vă rugăm indicaţi documentaţia furnizată 
1.5 Cerinţe privind întreţinerea: Vă rugăm indicaţi documentaţia furnizată 
 
2. Preţ fix. Preţurile indicate mai sus sunt ferme şi fixe şi nu vor face obiectul nici unei 

ajustări pe perioada de desfăşurare a contractului. 
3.  Graficul de livrare: Livrarea va fi făcută înainte de data limită pentru livrare 

prevăzută în tabelul de mai sus, la locul de destinaţie indicat în Cererea de Ofertă, 
paragraful 7 (i). 

4. Plata facturii- Livrare și acceptanță - Plata facturii va fi făcută 100% după emiterea 
procesului verbal prin care se constată recepția cantitativă, calitativă și instalarea, 
asamblarea și punerea în funcțiune a articolelor livrate și după primirea documentelor 
specificate la punctul 8 de mai jos. 

 La livrare toate documentele solicitate în conformitate cu clauza 8 de mai jos, trebuie 
predate Cumpărătorului. 
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 Factura va fi emisă de către Furnizor numai după înștiințarea primită de la 
Cumpărator privind semnarea procesului verbal de recepție iar plata acesteia se va 
face în termen de treizeci (30) de zile de la emitere, în contul specificat de Furnizor 
pe factură. 

5. Garanţia va fi de:  
 pentru LOT 1: Garanţie 3 ani de la data recepţionării de către Cumpărător. 
 Pentru LOT 2: Garanţie 2 ani de la data recepţionării de către Cumpărător 
 Pentru LOT 3: Garanţie 2 ani de la data recepţionării de către Cumpărător 
  Vă rugăm specificaţi în detaliu condiţiile şi termenele de asigurare a garanţiei. 
6. Legea aplicabilă: Contractul va fi interpretat şi guvernat conform legilor din România. 
7. Soluţionarea litigiilor: Cumpărătorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a 

rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe sau prin corespondenţă, orice 
neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea Contractului. 
Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Cumpărătorul şi Furnizorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate 
solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

8. Livrare si Documente: La livrare, Furnizorul trebuie să furnizeze următoarele 
documente Cumpărătorului: 
(i) Aviz de însoțire a mărfii; 
(ii) Certificatul de garantie; 
(iii) Certificatul de origine; 
(iv) Certificatul de calitate. 

9. Instrucţiuni de ambalare şi marcare: Intră în sarcina furnizorului ambalarea şi 
marcarea corespunzătoare a articolelor, astfel încât acestea să ajungă în perfectă 
stare la adresa cumpărătorului. 

10. Remedierea defectelor/ Service: Ofertantul va include detalii și informații cu privire 
la firma/firmele ce va/vor furniza serviciile de service (nume, adresa, telefon, e-
mail) pe perioada garanției pentru articolele cotate în fiecare Lot. 

  Pe perioada garanției, reprezentanții firmei de service se vor deplasa la 
sediul cumpărătorului pentru a remedia orice defecțiune semnalată, fără costuri 
suplimentare. Toate defectele vor fi corectate de Furnizor fără costuri suplimentare 
pentru Cumpărător în termen de 5 zile de la notificarea Cumpărătorului.         

11. Forţa majoră: Furnizorul nu este pasibil de penalităţi sau de terminarea contractului 
pentru  neîndeplinirea obligaţiilor dacă întârzierea în executarea contractului sau 
orice altă incapacitate de a-şi respecta obligaţiile din cadrul contractului sunt 
rezultatul unui eveniment de Forţă Majoră.   

  Pentru scopul acestei clauze, “Forţa Majoră” înseamnă un eveniment ce este 
dincolo de controlul Furnizorului şi care nu implică incapacitatea sau neglijenţa 
Furnizorului şi nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, fără a se limita la, 
acte ale Cumpărătorului în capacitatea sa de suveran, războaie sau revoluţii, incendii, 
inundaţii, epidemii, restricţii de carantina, şi embargouri comerciale. 

  În cazul în care apare un eveniment de Forţă Majoră, Furnizorul trebuie să 
notifice în scris prompt Cumpărătorul  despre condiţiile şi cauzele respective. Doar în 
cazul în care este altfel instruit de Cumpărător în scris, Furnizorul trebuie să continue 
să-şi îndeplinească obligaţiile din cadrul contractului atât cât este rezonabil 
practicabil şi să încerce orice mijloace alternative rezonabile de execuţie a 
contractului în ciuda existenţei evenimentului de Forţă Majoră. 
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12. Specificaţii tehnice solicitate*: 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Bunurilor si a 

serviciilor conexe 

Specificații tehnice solicitate Specificații tehnice 

Oferite 

LOT 1  

1. Calculatoare 

portabile: 3 buc. 

 
Procesor Intel Core i7: 
 ● număr nuclee: 4 nuclee 
 ● frecvență minimă: minim 2.60 GHz  
● cache: minim 6144 KB  
- Sloturi de memorie: minim 2 
- Memorie RAM instalată: minim 8GB DDR4 – minim 1600 Mhz 
- Unitate optică citire-scriere: DVD/Blue Ray  
- HDD: minim 750GB, 7200 rpm 
- Placă video: memorie dedicată minim 2 GB tip GDDR5 
- Display: minim 17’’ tip LED, antireflex (anti-glare) cu rezolutia minimă 1920x1080  
- Camera web integrată: 720p   
- Audio: difuzoare stereo integrate, microfon integrat  
- Porturi: 
 ● minim 3 porturi USB 3.0 
 ● cititor carduri SD, MMC  
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Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Bunurilor si a 

serviciilor conexe 

Specificații tehnice solicitate Specificații tehnice 

Oferite 

● ieşire căşti  
● intrare  microfon  
● conector RJ45 
● port HDMI 
● Display Port 
● port sursa de alimentare 
- Comunicatii integrate: LAN  10/100/1000 Mbps, Bluetooth v4.0, Wi-Fi 802.11 
- Baterie: minim 6 celule Li-Ion 
- Greutate: maxim 4.5 kg 
- Touchpad 
- Tastatura numerica 
- Sistem de operare (64 bit): Windows 7 Enterprise/Windows 8 Pro/Windows 10   
- Manual de utilizare 
- Încărcător 
- Geanta de transport  cu compartiment pentru încărcător 
- Garanţie producător 3 ani 
- mouse cu  fir (port USB) pentru fiecare laptop 
Nota: Nu sunt acceptate adaptoare pentru interfetele echipamentului. 
 

 

LOT 2 

1. Imprimantă 
multifuncționale 
A4 alb-negru: 4 
buc. 

- Format: A4 
- Funcții disponibile: imprimare, copiere, scanare, fax 
- Tehnologie: laser 
- Mod tipărire: monocrom 
- Duplex imprimare: automat 
- Duplex scanare: da 
- Interfețe: USB, LAN, wireless LAN 
- Volum recomandat: 2000-6000 pagini/lună 
- Alimentare hârtie: minim 500 coli 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Bunurilor si a 

serviciilor conexe 

Specificații tehnice solicitate Specificații tehnice 

Oferite 

- Tava output: min. 250 coli 
- Procesor: minim 800 MHz 
- Memorie: minim 256 MB 
- Compatibil  Windows 7 Enterprise (64 bit)  
- Afișaj: ecran LCD senzitiv color minim 8 cm  
 
Functia de copiere 
- Viteză de copiere alb/negru: 35÷40 cpm  
- Zoom: 25-400 % 
- Rezoluție: 600x600 dpi 
- Copiere multipla : 1-99 copii 
 
Functia de imprimare 
- Viteza de printare alb/negru: 35÷40 ppm 
- Rezoluție printare: 1200x1200 dpi 
- Duplex: automat 
 
Functia de scanner 
- Tip scanner: scanare cu o singură trecere cu cap dublu 
- Rezoluție scanner: 1200 dpi (flatbed) și 300 dpi (ADF) 
- Formate fișier scanat: PDF, JPG, TIF, BMP, PNG, RTF, TXT 
- Scanare către: rețea, e-mail, cloud, USB 
 
Funcția de fax 
- Viteză modem: 33.6 Kbps 
- Rezoluție fax: 300x300 dpi 
- Memorie fax: 200÷250 pagini 
- Functie de transmitere automata a faxurilor prin e-mail intr-un format Pdf. / Tiff. / Jpg. 
- Garanţie 2 ani de la data recepţionării de către Cumpărător 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Bunurilor si a 

serviciilor conexe 

Specificații tehnice solicitate Specificații tehnice 

Oferite 

- echipamentul va fi livrat cu un set de tonere și cablu USB incluse 
 

2 Imprimantă color 
A3: 1 buc. 

- Format: A3, A4 
- Funcții disponibile: imprimare 
- Tehnologie: laser 
- Mod tipărire: color 
- Duplex imprimare: automat 
- Interfețe: USB, LAN 
- Volum recomandat: minim 1500-5000 pagini/lună 
- Viteza de printare alb/negru A3: minim 10 ppm 
- Viteza de printare color A3: minim10 ppm 
- Rezoluție printare alb-negru si color: minim 600x600 dpi 
- Alimentare hârtie: minim 100 coli 
- Tava output: min. 250 coli 
- Procesor: minim 500 MHz 
- Memorie: minim 192 MB 
- Compatibil Windows 7 Enterprise (64 bit)  
Garanţie 2 ani de la data recepţionării de către Cumpărător 
- echipamentul va fi livrat cu un set de tonere și cablu USB incluse 

 

3 Copiator digital A3 
alb-negru: 2 buc. 

- Funcţii disponibile: copiator, fax, imprimanta, scanner 
- Dimensiuni original : A5-A3 
- Dimensiuni hartie: A5-A3 
- Greutate hârtie : 60 – 220 g/m2 
- viteza copiere : min. 12 cpm A3, min.  20 cpm A4 
- viteza de printare : min. 13 cpm A3, min. 20 cpm A4 
- viteză duplex A4 alb negru:min. 20 cpm 
- Rezoluţie copiere: 600 x 600 dpi 
- Rezoluţie printare: 1200 x 600 dpi 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Bunurilor si a 

serviciilor conexe 

Specificații tehnice solicitate Specificații tehnice 

Oferite 

- Rezoluţie la scanare: 600 x 600 dpi 
- Zoom: 50-200 % 
- Funcţii fax: transmisie întârziată; pooling (fax on demand); transmisie fax de la PC; expediere fax 

către email  
- Viteza transmisie: min 33.6 Kbps 
- Prima copie: max.7 s 
- Timp încălzire: max. 20 s 
- Alimentare coli: min. 250 coli 
- Copiere multiplă: 1-999 copii 
- Tonuri de gri: 256 
- Interfaţă: reţea, USB 
- Memorie sistem: min. 2048 MB 
- Volum copii/lună: min. 7500 
- Sistem de operare: compatibil Windows 7/8/10/Server 2008/Vista 
- Altele: duplex automat(chit duplex inclus), alimentare automată reversibilă documente (capac 

alimentare automată inclus), piedestal inclus, trei sertare hârtie incluse. Copiatorul 
va fi livrat cu toate accesoriile necesare unei stabilități si funcționări perfecte. 

 
Garanţie 2 ani de la data recepţionării de către Cumpărător 
- echipamentul va fi livrat cu un set de tonere inclus 

 Toner black 
original aferent 
imprimantei de la 
punctul 1 (10 buc.) 

Tonerul ofertat trebuie sa fie original (OEM), fabricat de acelasi producator ca si echipamentul 
unde urmeaza a fi utilizat.; minim 10.000 pagini 

 

 Toner Black 
original aferent 
imprimantei de la 
punctul 2 (3 buc.) 

Tonerul ofertat trebuie sa fie original (OEM), fabricat de acelasi producator ca si echipamentul 
unde urmeaza a fi utilizat.; minim 7.000 pagini 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Bunurilor si a 

serviciilor conexe 

Specificații tehnice solicitate Specificații tehnice 

Oferite 

 Toner Cyan original 
aferent 
imprimantei de la 
punctul 2 (3 buc.) 

Tonerul ofertat trebuie sa fie original (OEM), fabricat de acelasi producator ca si echipamentul 
unde urmeaza a fi utilizat.; minim 7.000 pagini 

 

 Toner Magenta 
original aferent 
imprimantei de la 
punctul 2 (3 buc.) 

Tonerul ofertat trebuie sa fie original (OEM), fabricat de acelasi producator ca si echipamentul 
unde urmeaza a fi utilizat.; minim 7.000 pagini 

 

 Toner Yellow 
original aferent 
imprimantei de la 
punctul 2 (3 buc.) 

Tonerul ofertat trebuie sa fie original (OEM), fabricat de acelasi producator ca si echipamentul 
unde urmeaza a fi utilizat.; minim 7.000 pagini 

 

9 Toner Black 
original aferent 
copiatorului de la 
punctul 3 (5 buc.) 

Tonerul ofertat trebuie sa fie original (OEM), fabricat de acelasi producator ca si echipamentul 
unde urmeaza a fi utilizat.; minim 15000 pagini 

 

LOT 3 

12 Telefoane mobile: 
15 buc. 

- Sistem de operare: Android 
- procesor: quad-core (4 nuclee) minim 1.4 GHz 
-memorie RAM: minim 1.5 GB 
- Spațiu stocare: minim 16 GB 
- Slot card memorie: microSD minim 32 GB 
- Afișaj: 
● TFT capacitiv / super Amoled / IPS LCD capacitiv 
● rezoluție minim 720x1280 pixeli  
 ● diagonală minim 4.5’’(inch) 
- Cameră principală: minim 8 MP 
- Flash incorporat pentru camera (bliț) 
- Înregistrare video: minim 720 pixeli 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea 

Bunurilor si a 

serviciilor conexe 

Specificații tehnice solicitate Specificații tehnice 

Oferite 

- Capacitate baterie: minim 2000 mAh 
- Rețea: GSM 3G 
- Wi-Fi 
- Bluetooth 
- Modul GPS 
- Senzori: accelerometru, giroscop 
- Pachetul va conține: încărcător, cablu de date, manual în limba română, kit mâini libere 
Garanţie 2 ani de la data recepţionării de către Cumpărător 

 
*Furnizorul confirmă corespondenţa produselor oferite cu specificaţiile solicitate sau va specifica toate neconcordanţele.           
 13. Neîndeplinirea sarcinilor și despăgubiri generale: În cazul în care Furnizorul nu livrează oricare dintre Bunuri sau toate Bunurile până la Data 

(datele) de livrare sau nu prestează Serviciile conexe în perioada specificată în Anexa nr. II, Cumpărătorul poate deduce din Preţul 
Contractului, cu titlu de despăgubiri generale, o sumă echivalentă cu dobânda legală penalizatoare din preţul de livrare al Bunurilor livrate cu 
întârziere sau al Serviciilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere. 

 
 Numele furnizorului  ______________________________________ 
  
 Semnătura autorizată şi ştampila  __________________________________ 
 
Locul:     Data:   
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Anexa nr. 2 

CONTRACT DE FURNIZARE  
 

ACEST CONTRACT numarul 46/SH/2016 încheiat în data de _____________, 2016, între 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Unitatea de Management al Proiectului “Controlul 
Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, cu sediul în Bd. Libertăţii nr.12, Etaj 2, Camera 304B, 
Sector 5, Bucureşti, România, cod fiscal 16335444, cont nr. RO40TREZ23A700100650100X 
deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti 
reprezentat de către dna. Cristiana Pașca Palmer, Ministru, în calitate de Cumpărător, pe de 
o parte,  
şi……………………………………………, (adresa), (cod fiscal), (cont trezorerie), reprezentată prin………. 
(funcţia), în calitate de Furnizor, pe de altă parte. 
AVÂND ÎN VEDERE Cererea de Oferta emisă de Cumpărător pentru furnizarea, livrarea, 
instalarea, asamblarea și punerea în funcțiune în perioada convenită a bunurilor definite în 
prezentul contract și listate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor 
Cantitate 
-buc- 

LOT 1 

1 Calculator portabil 3 

LOT 2 

1 Imprimantă multifuncțională A4 alb-negru 4 

2 Imprimantă color A3 1 

3 Copiator digital A3 alb -negru 2 

4 Toner black original aferent imprimantei de la punctul 1 10 

5 Toner Black original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

6 Toner Cyan original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

7 Toner Magenta original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

8 Toner Yellow original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

9 Toner Black original aferent copiatorului de la punctul 3 5 

LOT 3 

1 Telefon mobil 15 

 
ce trebuie  furnizate de Furnizor, adică Contractul 46/SH/2016 (de aici înainte numit 
“Contract”) şi faptul că Cumpărătorul a acceptat oferta Furnizorului de a furniza, livra, 
instala, asambla și a pune în funcțiune, bunurile din cadrul Contractului pentru suma totală 
de……. (……în litere), inclusiv TVA, de aici înainte numit “Preţul Contractului”. Această sumă 
este finanţată din articolul bugetar nr. 70.01.65.01. 

PREZENTUL CONTRACT PREVEDE URMĂTOARELE:  
1.  Următoarele documente constitue, se citesc şi se interpretează ca fiind parte a 
prezentului contract, şi anume: 

a) Anexa I. Cerere de ofertă;  
b) Anexa II.Termenii și condițiile de livrare și plată, inclusiv specificațiile tehnice; 

2. Având în vedere plaţile ce trebuie făcute de Cumpărător Furnizorului aşa cum se 
menţionează mai departe, Furnizorul se angajează prin prezentul Contract incheiat cu 
Cumpărătorul să execute şi să finalizeze livrările din cadrul contractului şi să remedieze orice 
defecte în conformitate cu prevederile Contractului. 
3.  Cumpărătorul se angajează prin prezentul să plateasca pentru bunurile livrate şi 
acceptate şi pentru remedierea oricăror defecte Preţul Contractului, în conformitate cu 
Condiţiile de Plată prevăzute în Contract. 
4. Neîndeplinirea sarcinilor și despăgubiri generale 
În cazul în care Furnizorul nu livrează oricare dintre Bunuri sau toate Bunurile până la Data 
(datele) de livrare sau nu prestează Serviciile conexe în perioada specificată în Anexa nr. II, 
Cumpărătorul poate deduce din Preţul Contractului, cu titlu de despăgubiri generale, o sumă 
echivalentă cu dobânda legală penalizatoare din preţul de livrare al Bunurilor livrate cu 
întârziere sau al Serviciilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere. 
5. Rezilierea   
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5.1 Rezilierea pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Furnizor 
a) Cumpărătorul, fara a prejudicia orice alte  remedii pentru  încălcarea contractului, 

poate rezilia contractul în totalitate sau în parte printr-o notificare scrisă de 
neîndeplinire a obligațiilor contractuale de către Furnizor, transmisă acestuia: 

(i) Daca furnizorul nu livreaza bunurile în totalitate sau în parte în perioada prevazuta 
în contract, sau într-o  perioada extinsa stabilita de parti; 

(ii) Daca furnizorul nu-si duce la îndeplinire oricare din obligatiile contractuale sau: 
(iii) Daca furnizorul, în opinia Cumpărătorului s-a angajat în acțiuni de fraudă si 

coruptie în legatura cu competiția pentru contract sau în executia acestuia, asa 
cum se definesc acestea în Clauza 5 mentionata mai jos. 

b) În cazul în care Cumpărătorul reziliaza contractul în totalitate sau în parte, acesta 
poate achizitiona, în termeni si conditii coresponzătoare, bunuri si servicii asociate 
similare cu cele nefurnizate. Furnizorul va datora Cumpărătorului acoperirea 
costurilor suplimentare pentru aceste bunuri si servicii asociate similare. Totuşi, 
dacă e cazul, Furnizorul va continua să execute partea din contract ce nu a fost 
reziliată. 

5.2 Denunţare unilaterală 
a) Cumpărătorul, printr-o notificare transmisa Furnizorului, poate denunţa unilateral 

contractul, în totalitate sau în parte, în orice moment. În notificare se va specifica 
faptul că denunţarea se face la dorința Cumpărătorului, măsura în care  se denunţă 
prestația Furnizorului în cadrul contractului și data de la care contractul se consideră 
denunţat. 

b) Bunurile care sunt fabricate și pregatite pentru livrare într-un termen de 28 de zile de 
la primirea notificarii de denunțare de către Furnizor, vor fi acceptate de către 
Cumpărător în termenii și prețurile contractului. Pentru restul bunurilor nefurnizate, 
Cumpărătorul poate alege una dintre variantele de mai jos: 
(i) Să i se fabrice și livreze orice parte din bunuri în termenii si prețurile 

contractului; 
(ii) Să renunțe la restul bunurilor și serviciilor de livrat și să plăteasca Furnizorului 

o sumă convenită, pentru bunurile fabricate parțial și pentru serviciile aferente 
acestora, precum și pentru materialele și piesele procurate anterior de 
furnizor;     

6. Frauda si corupție  
Dacă Cumpărătorul descoperă că Furnizorul și/sau angajații, consultanții, subcontractorii 
acestuia s-au implicat în practici de corupţie, frauduloase, coluzive, coercitive sau 
obstructive (precum sunt definite în Procedurile de sancţionare ale Băncii) în procesul de 
licitaţie pentru atribuirea Contractului sau pe parcursul derulării Contractului, Cumpărătorul 
poate rezilia contractul dupa transmiterea unui preaviz de 14 zile.  
7. Inspectie si Audit 
 Furnizorul va îndeplini toate instrucţiunile Cumpărătorului care respectă legislatia în vigoare. 
Furnizorul va permite şi va impune subcontractorilor săi ca Banca şi/sau persoane angajate de 
Bancă să inspecteze birourile furnizorilor şi toate conturile şi înregistrările în legătură cu 
derularea Contractului şi depunerea ofertei şi să asigure auditarea acestora de către auditorii 
numiţi de către Bancă, în cazul în care Banca solicită astfel. Se atrage atenţia Furnizorului şi 
subcontractorilor săi că acţiunile care au ca scop neîndeplinirea acestor obligaţii constituie o 
practică interzisă care poate determina anularea contractului (şi de asemenea determinarea 
ineligibilităţii conform procedurilor de sancţionare aplicabile).      
 Din partea Furnizorului,        
       
       
                         
  

Din partea Cumpărătorului, 

MINISTRU 
CRISTIANA PAȘCA PALMER 
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OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
           (denumirea/ numele) 
 
 

Anexa 3 -„Declaraţie pe propria răspundere” 
Ofertant 
__________________ 
[denumirea] 
DECLARAŢIE 
Subsemnatul (a) ___________________ reprezentant autorizat al 
__________________[denumirea, numele ofertantului], în calitate de Ofertant la procedura 
de licitaţie 46/SH/2016 pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente de birou 
pentru UMP-INPCP, organizată de UMP INPC din cadrul Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, 
la data de_______________ [data limita de depunere a ofertelor], declar pe propria 
răspundere că: 

(a) Mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetul general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;  

(b) Nu am fost condamnat, în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre judecătoarescă definitivă 
pentru (i) praticipare la activităţi ale unei organizaţiicriminale, (ii) corupţie, (iii) 
fraudă şi (iv) spălare de bani; 

(c) Nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile acesteia nu sunt conduse de un 
administrator judiciar; 

(d) Activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii; 

(e) Nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. (c)-(d); 

(f) Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională; 

 Subsemnatul (a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înţeleg că UMP-INPC din cadrul Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor are dreptul de 
a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de 
care dispun. 
 Înţeleg ca, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Ofertant, 
______________________ 
[semnătura autorizată] 
 
 
    Data completării ......................                                                                                                                                                                                                          
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Anexa nr. 4 
OPERATORUL ECONOMIC 
_______________________ 
       (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către,  
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Unitatea de Management al Proiectului 
“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
Bulevardul Libertăţii nr. 12, etaj 2, camera 304 B 
Sector 5, Bucuresti, România 
Telefon: +40 21 311 71 60; Fax: +40 21 317 04 03 
 

Domnilor, 
1. Examinând Cererea de Ofertă, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm, livrăm, asamblăm, instalăm și să 

punem în funcțiune următoarele bunuri: (Ofertantul va selecta din tabelul de mai jos doar 

lotul/loturile pentru care oferteaza) 
Nr. 
crt. 

Denumirea bunurilor 
Cantitate 
-buc- 

LOT 1 

1 Calculator portabil 3 

LOT 2 

1 Imprimantă multifuncțională A4 alb-negru 4 

2 Imprimantă color A3 1 

3 Copiator digital A3 alb -negru 2 

4 Toner black original aferent imprimantei de la punctul 1 10 

5 Toner Black original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

6 Toner Cyan original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

7 Toner Magenta original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

8 Toner Yellow original aferent imprimantei color de la punctul 2 3 

9 Toner Black original aferent copiatorului de la punctul 3 5 

LOT 3 

1 Telefon mobil 15 

 
 
pentru suma de ___________ RON, plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa 
pe valoarea adăugată în valoare de __________ RON. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să 
furnizăm produsele în graficul de timp din Anexa nr. 1 Termenii și condițiile de livrare și 
plată. 

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și 
cinci zile), respectiv până la data de 25.08.2016 şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de furnizare aceasta ofertă, împreună 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita 
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice 
altă ofertă pe care o puteţi primi. 

Data _____/_____/_____ 
 (Numele, semnatura), în calitate de _______________, legal autorizat sa semnez 
 
oferta pentru şi în numele ____________________________________. 
                                          (denumirea/numele operatorului economic) 
 


