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Furnizare de bunuri electronice si asimilate in cadrul proiectului „Dezvoltarea si
promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, finantat prin Programul Operational

Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020

Cod CPV : Principal 30200000-1 Echipament si accesorii pentru computer
Secundar 32321200-1 Echipament audiovizual

30120000-6 Echipament de fotocopiere şi de tipărire offset
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1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Denumire oficiala: UAT Oras Murfatlar
Adresa: Calea Dobrogei, nr. 1, Oras Murfatlar, Jud. Constanta
Localitatea: ORAS MURFATLAR Cod postal

905100
Tara: ROMANIA

Punctul de contact: Calea Dobrogei, nr. 1, oras
Murfatlar, jud. Constanta

Telefon: 0241 234350
Fax: 0241 234516

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro
Adresa de internet: www.primariamurfatlar.ro

2. CADRUL GENERAL

2.1. Informatii generale relevante

UAT Oras Murfatlar a incheiat contractul de finantare nr. MLPDA 68649/13.05.2020 in vederea
implementarii proiectului „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune” (in original
„Development and promotion of the common heritage”), cod BSB 1010. Proiectul este depus in
parteneriat, partener lider Orasul General Toshevo, Bulgaria (LP/PP1), si parteneri de proiect
UAT Oras Murfatlar (PP2), Consiliul Local Bolgrad (PP3).

Proiectul isi propune ca obiective:
 Obiectivul principal al proiectului este de a sprijini dezvoltarea socio-economică durabilă

a regiunii transfrontaliere, prin îmbunătățirea potențialului turistic aferent dezvoltării și
comercializării de produse turistice competitive.

 Îmbunătățirea statutului funcțional al siturilor din patrimoniul natural și cultural-istoric,
dezvoltarea și promovarea patrimoniului comun în regiunea transfrontalieră. Introducerea
de tehnologii inovatoare și produse turistice noi.

 Promovarea și accelerarea dezvoltării evenimentelor de cultură locală care sunt direct
legate de producția locală bazată pe sinergia dintre festivalurile locale existente și
produsele tradiționale locale și producția printr-o călătorie rutieră și vizite la festivalurile
din regiunea transfrontalieră.

 Îmbunătățirea potențialului turistic prin dezvoltarea așa-numitului „turism de evenimente”.
Stimularea interesului tinerilor pentru patrimoniul comun, precum și cultivarea spiritului
antreprenorial.

 Obiective specifice:
1. Dezvoltarea regiunilor prin creșterea oportunităților de afaceri din sectorul turistic și cultural.
2. Crearea de noi activități și produse turistice pentru a promova dezvoltarea evenimentelor

culturale locale.
3. Restaurarea, reconstrucția și modernizarea siturilor de importanță culturală și istorică.

http://www.primariamurfatlar.ro/
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Activitatile principale ale proiectului sunt:
 Dezvoltarea a trei studii privind starea și perspectivele dezvoltării siturilor și atracțiilor

turistice existente și a unei strategii comune pentru dezvoltarea turismului;
 Organizarea a trei forumuri turistice cu expuneri de produse locale și tururi de expediție

care vor contribui la consolidarea și creșterea oportunităților de afaceri transfrontaliere
în sectoarele turistice și culturale din bazinul Mării Negre;

 Producerea a trei filme informative și site-uri web care vor contribui la popularizarea
patrimoniului comun;

 Organizarea a trei tabere tematice și seminar pentru tineri pentru a crea condiții de
continuitate, precum și cultivarea spiritului antreprenorial.

 Organizarea a trei seminarii tematice pentru reprezentanți ai afacerilor locale și ai
administrațiilor locale, ai operatorilor de turism, hotelierilor, reprezentanți ai instituțiilor
culturale și ONG-urilor care vor contribui la promovarea antreprenoriatului în turism;

 Reabilitarea și modernizarea a două centre culturale și restaurarea sitului istoric -
monument al patrimoniului cultural, ca o consecință directă a sprijinului programului.

Investitia prevazuta a se realiza in orasul Murfatlar consta in:
 reconstrucția și modernizarea unui centru cultural (Casa de Cultură) - Murfatlar și

furnizarea de echipamente pentru Casa de Cultură și un Centru de informare turistică.
Activitățile de construcție includ: lucrări de amenajare si reparații în curtea Casei de
Cultură, reparație gard, reparații și extinderi de acoperiș, vestiare, instalații sanitare etc.
Lucrări de reparații și îmbunătățire scenă și vestiar. Renovarea zonei înconjurătoare,
inclusiv reabilitarea trotuarului, proiectarea zonelor verzi, instalarea în aer liber a unui
ecran LED, care va crea condiții pentru organizarea și desfășurarea de evenimente
culturale în aer liber, precum și campanii de informare și publicitate pentru popularizarea
principalelor atracții din zonă.

2.2. Surse de finantare ale proiectului

Proiectul „Dezvoltarea si promovarea mostenirii comune”, cod BSB 1010, este finantat prin
Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre 2014 - 2020, Axa 1: Promovarea afacerilor
și antreprenoriatului în bazinul Mării Negre, Obiectivul specific: 1.1 Promovarea în comun a
afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turistic și cultural.

Cofinantarea este asigurata prin fonduri de la bugetul local.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta Furnizarea de bunuri electronice si asimilate (PC
portabil/laptop, USB memorie,Hard disk, Camera, Scanner, Multifuncțional, Dronă, Sistem
videoconferință, Ecran LED, Monitor LED) , in cadrul proiectului „Dezvoltarea si promovarea
mostenirii comune”, cod BSB 1010.
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3. ACTIVITATEA PRINCIPALA SI ACTIVITATILE SPECIFICE DESFASURATE DE
CATRE PRESTATOR

Activitatea principala a furnizarorului de bunuri electronice si asimilate (PC portabil/laptop, USB
memorie,Hard disk, Camera, Scanner, Multifuncțional, Dronă, Sistem videoconferință, Ecran
LED, Monitor LED) este de a facilita si sprijini Achizitorul in desfasurarea proiectului prin
intermediul furnizarii de bunuri electronice si asimilate, prin urmatoarele tipuri specifice de
bunuri:

Nr.
Crt.

Denumire bun Numar
bucati

Specificatii tehnice

1. PC portabil /
laptop /
(inclusiv
sistemul de
operare)

1 Procesor i5 - 3,50 GHz, Afișaj 15,6 ", 1920x1080
(16: 9) Full HD, memorie - 8 GB, DDR4, HDD
1000 GB - 7200 rpm, SSD 128 GB. Unitate optică
încorporată sau externă USB - DVD +/- RW, placă
video - externă - 4 GB, WiFI 802.11, Bluetooth 4.2,
cameră web încorporată HD, HDMI, port de rețea
RJ 45, mufă pentru căști / microfon USB 3.0 / 3.1-
3,
Windows 10 licențiat.
Baterie - Li-ion
Geantă și mouse
Garanție - 24 luni.

2. Memorie flash
USB

5 Memorie USB , 128GB, USB 3.2
Garanție - 24 luni

3. Hard Disk
extern

1 2TB, 2.5 "HDD, USB 3.0
Garanție - 24 luni

4. Camera DSLR
18-140

1 Rezoluție 20.9 mpx
Mărimea ecranului in inches 3 "
Matrix size 23.5 x 15.6 mm
Garanția - 12 luni

5. Scaner portabil
A4

1 Scaner portabil WiFI, A4, 5 ppm, baterie 1200 Li-
ion Garanție - 24 luni.

6. Dispozitiv
multifuncțional
-Copiator color
- Color A3

1 Dispozitiv multifuncțional - Aparat de copiat color
- Dispozitiv multifuncțional color A3 pentru
imprimare color, scanare și gestionarea
documentelor. Scanare, copiere și tipărire automată
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color bilaterală. Scanare - color și alb-negru , 45 de
pagini pe minut. Capacitatea de a imprima și scana
de pe dispozitive mobile. Viteza de imprimare /
Imprimare A4 și A3: 22 ppm; Rezoluție: 1.800 x
600 dpi; Limbaj de imprimare: PCL6, PS3;
Copiere: Rezoluție: 600 x 600 dpi; Dimensiunile
originalului: A5-A3; Duplex: 100 de pagini - A5-
A3; 60-256 g / m²; Scalare: de la 25% la 400% -
1%; Scanner: Rezoluție: Max. 600 x 600 dpi;
Viteză: color și scanare alb-negru: 45 original /
minut; Copie originală: la A3; Duplex pentru
scanare dublă: 100 de pagini, max. 163 g / m2;
Formate de fișiere: TIFF, PDF, PDF compact,
JPEG, XPS, Compact XPS, PPTX; Moduri:
Scanare către E-mail / FTP / Box (HDD) / PC
(SMB) / WebDAV / Me / Home / USB / DPWS.
Fax: Standard: Super G3 (opțional); Viteza
modemului: 33,6 Kbps.
Memorie: 2 GB RAM; Hard disk: 250 GB; Afișaj:
Interfață cu ecran tactil de 7 ": Interfață: Ethernet
10 BaseT / 100 BaseTX / 1000 BaseT, USB 2.0,
Wi-Fi
Garanție - 24 luni

7. Dronă cu
cameră

1 • 12-12 MP 1 / 2.3 "CMOS-matrice / senzor /, 4x
mărire - zoom
• Video profesional HDR pe 10 biți 4K și jurnal D
pe 10 biți.
• Timp maxim de zbor 31 de minute cu o viteză
maximă a dronei de 72 km / h.
• Abilitatea de a înregistra hiperlaps.
• Gama de operare de până la 8 km și transmisie
video 1080p.
• Îmbunătățirea detectării obstacolelor (în toate
direcțiile).
Inclus:
• Telecomandă x 1;
• baterie;
• Încărcător;
• Cablu de alimentare;
• Cablu RC (conector Lighning);
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• Cablu RC (conector MicroUSB);
• Cablu RC (conector tip C);
• Protector pentru camera cu drone;
• Cablu USB 3.0 tip C;
• adaptor USB;
• Glisor pentru cablu RC (mare);
• Glisor pentru cablu RC (mic);
• Un set de joystick-uri de rezervă (pereche);
Garanție - 24 luni

8. Sistem de
videoconferință
- set

1 Sisteme de videoconferință - set
Pentru comunicarea video pentru sălile de
conferințe de dimensiuni medii
Până la 12 persoane sau 20 cu microfoane de
expansiune opționale
1. Conferință-telefon IP
Audio OmniSound HD
Posibilitatea de a conecta microfoane suplimentare
Înregistrarea apelurilor pe cardul SD
Diverse profiluri de utilizator
Capacitatea de a porni sistemul de sunet
Este posibilă conectarea căștilor fără fir.
Configurare Internet
Agendă telefonică (LDAP)
PoE (alimentare prin Ethernet)
2. Camera de conferință - cameră de conferință;
HD 1080p 60fps
Pan-Tilt-Zoom
Zoom optic 12x
USB 3.0
3. Ansamblu conexiune cablu
Actualizări gratuite de software
Dispozitive suplimentare:
4. Difuzor portabil - comunicare - Difuzor USB
Bluetooth
Sistem stereo: 2.0;
✓ Putere: 30 W;
✓ Boxe: 2 boxe stereo dinamice
✓ Răspuns în frecvență: 60Hz ~ 18.000Hz;
✓ Bluetooth v4.2 cu o rază de acțiune de până la
10 m;
✓ Sensibilitate microfon: -38 dB;
✓ tehnologie TWS (True Wireless Stereo);
✓ Intrare auxiliară și carduri MicroSD de până la
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128 GB;
✓ Baterie: Li-Po, 2000 mAh;
✓ Durata de viață a bateriei: 6 ore;

5. Router dual gigabit wireless. Router Gigabit fără
fir dual band /;
Protocoale de schimb de date acceptate Gigabit
Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet; IEEE 802.11a /
b / g / n / ac
Arhitectura LAN 10Base-T / 100Base-TX /
1000Base-T; Wifi
Garanție - 24 luni

9. Ecran LED
exterior mobil

1 Dimensiune pitch - 4 mm;
Mod ecran - real pixel;
Dimesiuni: 2,500 x 2,000 mm;
Luminozitate: >4200 cd(niti)/sqm
Unghi de vizualizare - 140o;
Rezolution/ m2 - 256 x 256
Gray scale 65536, 8~16 bits
Sursa de alimentare, puterea de
funcționare:100V~240V, 50~60HZ
Intrări video. Port RJ45 ,USB, HDMI, PC/IPAD
Control
Durata medie de funcționare - 100,000 ore;
Tip protecție - IP65;
Include cablaje și receiver card
Consumul maxim de energie <800 W /m2,
consumul de energie <270 W /m2.
Sistem de răcire din aluminiu. Sistem automat de
eiberare de căldură, fără ventilator

Garanție - 24 luni de la data punerii în funcțiune
- 5 ani pentru piese de schimb

10. Monitor LED 1 54,6 - 55 inches ( 138,8 - 140 )
Lățime 1.231,9 mm; înălțime 711 mm; adâncime
45,72 mm, Lățimea laterală a cadrului 9.5 mm;
lățimea cadrului superior 9.5 mm, lățimea cadrului
inferior 15.6 mm;Formate fișier MP4, MPG,
M2TS, VOB, WMV, JPEG, MP3, AAC, WAV;
Memorie USB, MicroSD; formatul de redare 16: 9;
difuzor integrat; Memorie interna 16 GB; rezolutie
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1.920 x 1.080 px;

Garanție :24 luni

5. VALOAREA ESTIMATA PER PRODUS SI TOTALA

Valoare totala estimata: 100.940,54 lei, fara TVA

Nr.
crt.

Denumire produs Nr.
Buc

Valoare
fara TVA
Lei/ buc.

Valoare
totala fara
TVA Lei

1. PC portabil / laptop / (inclusiv
sistemul de operare)

1 5.572,69 5.572,69

2. Memorie flash USB 5 147,51 737,55

3. Hard Disk extern 1 368,78 368,78

4. Camera DSLR 18-140 1 4.876,10 4.876,10

5. Scaner portabil A4 1 690,89 690,89

6. Dispozitiv multifuncțional -
Copiator color - Color A3

1 13.603,91 13.603,91

7. Dronă cu cameră 1 5.654,64 5.654,64

8. Sistem de videoconferință - set 1 10.883,13 10.883,13

9. Ecran LED 1 51.371,10 51.371,10

10. Monitor LED 1 7.181,75 7.181,75

TOTAL 100.940,54

6. CONDIȚII GENERALE
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Ofertantul se va ingriji sa poata desfasura legal activitatile solicitate, sa detina toate autorizarile
si aprobarile necesare, iar in acest sens, ofertantii vor depune odata cu oferta Certificatul
constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul/obiectele de activitate autorizate.

Conditii si termene de livrare si instalare:
Transportul produselor cade in sarcina furnizorului.
Produsele se livreaza la adresa specificata de autoritatea contractanta: Primaria orasului
Murfatlar, jud. Constanta
 Produsele solicitate vor fi livrate in 2 luni de la semnarea contractului.

Ofertantul isi va asuma responsabilitatea livrarii produselor in termenele stabilite, in sens contrar
autoritatea contractanta va lua masuri de penalizare a acestuia.

 Produsele solicitate se vor instala/ monta( acolo unde este cazul) in doua etape, astfel:

Etapa 1: Urmatoarele echipamente (bunuri electronice si asimilate) vor fi instalate pentru
implementarea activitatilor de management de proiect:

Produs Numar
bucati

1. PC portabil / laptop / (inclusiv
sistemul de operare)

1

2. Memorie flash USB 5

3. Hard Disk extern 1

4. Camera DSLR 18-140 1

5. Scaner portabil A4 1

6. Dispozitiv multifuncțional -
Copiator color - Color A3

1

7. Dronă cu cameră 1

8. Sistem de videoconferință - set 1

Etapa 2: Urmatoarele echipamente ( bunuri electronice si asimilate) pentru Curte Casa de
cultura vor fi instalate in perioada octombrie-noiembrie 2021 Beneficiarul va anunta furnizorul
asupra perioadei exacte de instalare cu minim 3 saptamani inainte.

Produs Numar
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bucati

1. Ecran LED 1

2. Monitor LED 1

Produsele vor fi livrate cu carti tehnice / documentatii in limba romana sau intr-o limba de
circulatie internationala. Bunurile livrate vor fi insotite de certificate de garantie si instructiuni de
utilizare in limba romana.

7. MODALITATEA DE PREZENTARE A OFERTEI TEHNICE

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele
prevazute in Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta descrierea detaliata a bunurilor propuse pentru a fi livrate:
- Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini in

ce priveste: caracteristicile tehnice, graficul de livrare si punere in functiune, termenul de
garantie.

- Producător
- Indicarea documentelor insotitoare fiecarui bun

Ofertantul va prezenta:
- Modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute

in perioada de garantie
- Modalitatea de transport
- Modalitatea de asigurare a ambalarii si etichetarii corespunzator reglementarilor in vigoare
in contextul cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activitatilor si a modalitatii
efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate sunt noi, nefolosite. Nu
vor fi acceptate produse refolosite, reincarcate, remanufacturate, reconditionate sau orice
alte produse care au rezultat din refolosirea unor alte produse.

Toate specificatiile de ordin tehnic sunt minime si se vor respecta ca atare.
Se vor accepta specificatii superioare.

Pentru prezentarea specificiatiilor tehnice ale echipamentelor / produselor ofertate se va utiliza
Formularul 4.
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8. OFERTA FINANCIARA

Oferta financiara va fi prezentata in pretul la valoarea totala, exclusiv taxa pe valoare adaugata,
care va fi evidentiata distinct. Pretul de achizitie, in lei, va fi ferm. Valabilitatea ofertei va fi de
120 de zile.

Oferta financiara va fi insotita de un centralizator de preturi in care vor fi prezentate preturile
defalcate pe produs, conform cerintelor tehnice prezentate la Cap. 4. Activitatea principala si
activitatile specifice:

In vederea asigurarii eligibilitatii costurilor aferente produselor solicitate, se solicita ca atat
valoarea totala ofertata, cat si valorile unitare per produs ofertate sa se incadreze in valoarea
totala estimata a contractului si in valorile unitare per produs prezentate la Cap. 5. Valori
estimate conform bugetului aprobat.

Pentru prezentarea ofertei financiare se va utiliza Formularul 3.

9. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului de furnizare de bunuri electronice si asimilate (PC portabil/laptop, USB
memorie,Hard disk, Camera, Scanner, Multifuncțional, Dronă, Sistem videoconferință, Ecran
LED, Monitor LED), va fi de minim 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.

10. RECEPTIA SERVICIILOR

Receptia cantitativa si calitativa bunurilor livrate de prestator se va face la sediul Achizitorului,
prin incheierea de procese verbale de receptie si punere in functiune a bunurilor livrate de
Prestator. Procesele verbale vor prezenta urmatoarele informatii minimale, dupa caz: data livrarii
si detalii privind bunurile livrate.
- Receptia cantitativa presupune identificarea fizica a echipamentelor si verificarea
subansamblelor componente daca sunt identice cu cele specificate in Anexa la contract;
- Receptia calitativa presupune verificarea functionarii echipamentelor in parametrii indicati
de documentatia aferenta si se va face pe loc la momentul efectuarii receptiei, sediul Primariei
orasului Murfatlar de catre reprezentantii Achizitorului si ai Furnizorului, conform prevederilor
caietului de sarcini.
Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, Achizitorul are
dreptul sa il respinga.
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Procesele verbale vor fi semnate de ambele parti, fara obiectiuni. In acest sens, Beneficiarul va
desemna o persoana din echipa de management a proiectului „Dezvoltarea potentialului turistic,
protejarea si promovarea mostenirii comune” pentru receptionarea bunurilor, care va verifica
conditiile tehnice impuse de cerintele prezentului caiet de sarcini.

Facturarea se va face doar dupa efectuarea receptiei calitative si cantitative (si instalarea acolo
unde este cazul pentru fiecare etapa), de catre autoritatea contractanta.
Furnizorul va transmite achizitorului urmatoarele documente care insotesc produsele:
a) Factura fiscala;
b) Aviz de insotire a marfii;
c) Certificat de garantie si declaratie de conformitate;
d) Alte documente, dupa caz;

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Ofertantul produselor furnizate are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie. Cuantumul
garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea fără TVA a contractului încheiat,
reprezentând garanţia furnizată de către executant în scopul asigurării beneficiarului de
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia de bună
execuţie se va constitui în una din formele prevăzute la art. 39 şi art. 40 din HG nr. 395/2016.
autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 42
din HG nr. 395/2016.
Termenul de constituire al garantiei de buna executie este de 5 zile de la data semnarii
contractului de furnizare.
Dovada constituirii garantiei de buna executie este anexa la contract.
Autoritatea contractanta va elibera /restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la
data finalizarii executiei contractului , prin ordin de plata, daca nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei.
Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului

11. PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Achizitie directa.

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Pretul cel mai scazut
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13. DISPOZITII FINALE

Depunerea de oferte incomplete sau intarziate se face pe propriul risc acestea ducand la
respingerea ofertei.

Intocmit,
Proiecte pentru dezvoltare locala,
Clincu Mihaela

Verificat,
Birou Achizitii


