Project CODE - Competence Opportunities for Digital Employment
Index no: 2017-1-414
Financier - EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE IT&C - (COD CPV 30214 ȘI COD CPV
30247450-8)

The project CODE benefits from a 2 300 000 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway
through the EEA and Norway Grants.

The aim of the project CODE is to provide opportunities for quality employment to vulnerable
young people in poverty risk.

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Achizitor: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi
Adresa: Aleea Ion Simionescu nr.6 PT 15 Dacia
Tel.: 0232 211 276
Fax: 0232 222 276
Cod unic de înregistrare: 9943180
Procedura aplicată: procedură competitivă simplificată.
Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă
Procedura se finalizează prin: contract de achiziție
Obiectul contractului: Achiziție a 22 bucăţi Trainings workstations (Sisteme desktop complete) și
22 bucăţi Graphic design drawing tablet (Tablete grafice) (Cod CPV

30214 și COD CPV

30247450-8)
Sursa de finanţare: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment
Contract de finanţare: 2017-1-414
Modalităţi de plată: Plata se va efectua în lei în două tranșe, în maximum 10 zile de la emiterea
facturilor și/sau livrarea bunurilor;
Durata de livrare a bunurilor: 30 zile de la comanda scrisă a achizitorului
Data limită de depunere a ofertelor: 03.02.2020
Data limită de solicitare a clarificărilor: 27.01.2020
Data limită de transmitere a clarificărilor: 29.01.2020
Modul de prezentare şi depunere a ofertei: Ofertantul are obligaţia de a elabora atât oferta tehnică
cât şi cea financiară în conformitate cu specificaţiile tehnice solicitate. De asemenea, propunerea
trebuie să fie semnată, să conţină ştampila instituţiei (dacă este cazul) şi să cuprindă preţul total al
contractului, în euro la cursul Euro BNR din data facturării. Ofertele vor fi transmise prin fax la numărul
de telefon 0232 222 276 prin e-mail la adresa adrian.pricop@salvaticopiii-iasi.ro sau depuse la sediul
Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi din strada Bd. Chimiei nr.35 Bl.F2-1.
Tipul de contract: impus de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, inclus în documentaţia de atribuire a
contractului de achiziţie.
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II. SPECIFICAŢII TEHNICE
ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT&C

Firma are ca responsabilitate principală furnizarea echipamentelor IT&C necesare implementarea
proiectului „ CODE - Competence Opportunities for Digital Employment” (cod proiect 2017-1-414),
finanţat EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. De asemenea, se va ocupa de
mentenanţa produselor .
Echipamentele IT vor conține:
1. Training work station (Sisteme desktop complete- inclusiv Sistem de operare) - 22 bucăţi
●

●

●

●

●

●

Placa de baza
○ Chipset Z370 sau, preferabil Z390
○ Socket LGA 1151 v2
○ Format ATX
○ Dimensiune Standard (nu Extended, nu Mini, nu Micro)
Placa video
Optiuni in ordinea crescatoare a performantei:
○ Nvidia GeForce RTX 2060 (sau echivalent ca performanta)
○ Nvidia GeForce RTX 2070 (sau echivalent ca performanta)
Procesor
○ Intel i7
○ Socket LGA 1151 v2
Optiuni in ordinea crescatoare a performantei:
○ i7 8700T
○ i7 8700K
○ i7 9700
○ i7 9700K
○ I7 9700KF
RAM
○ Capacitate 16 Gb (1 x 16Gb sau 2 x 8Gb)
○ Tip DDR 4
○ Viteza cel putin 3000 MHz
○ Latenta mai mica de 16 (CL16 cel mult)
Stocare Varianta 1
○ 1 x SSD
■ Spatiu stocare cel putin 200 Gb
■ Sata 3 sau, preferabil PCI Express
○ 1 x HDD
■ Spațiu stocare 1TB
■ Viteza cel putin 7200 rpm
■ Sata 3
Stocare Varianta 2
○ 1 x HDD
■ Spațiu stocare 1TB
■ Viteza cel putin 7200 rpm
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■
●

●

●

●
●

●

●
●
●

Sata 3

Carcasa
○ Middletower (Mid-Tower)
○ Preferabil cu dimensiuni mai mari de (HxWxD): 480x200x420mm
Sursa
○ intre 600W si 700W cu certificare 80 Plus Gold, Titanium
○ Peste 700W cu certificare 80 Plus Bronze, Silver, Gold, Titanium
Racire procesor
○ Pe lichid
○ sau Pe aer
Optional Ventilatoare suplimentare Carcasa
Monitor
○ Diagonala mai mare de 21”
○ Rezolutie Full HD (1920x1080) sau mai mare
○ LED backlight
○ IPS
○ HDMI si/sau DisplayPort
Mouse
○ Preferabil Gaming Mouse (mai fiabile)
○ Laser
○ Wired (cablu, nu Wireless)
Mouse Pad
○
Tastatura
○
Casti audio

2. Graphic design/ drawing tablets – Tablete grafice 22 bucăţi
a. Wacom Intuos Pro M
b. sau Wacom Intuos Pro L
c. NU Paper Edition
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Contract de achiziţie bunuri
nr. ............. din ...................
I. Părţile:
Asociația Salvați Copiii Iași, cu sediul în municipiul Iași, aleea Ion Simionescu, nr. 6, PT 15 Dacia,
jud. Iași, tel.: 0232 219 986, cod unic de înregistrare: 9943180; reprezentată prin Președinte Ioana
Atasiei, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. ……………………. S.A./S.R.L. cu sediul în ............., ........................................ ...........................
.........

telefon/fax

……………….

număr

de

înmatriculare

……………………….

cod

fiscal

………………….cont (trezorerie, bancă) …………………………………………………reprezentată prin
…………………… (numele persoanei reprezentante), cu funcţia de ……………………., în calitate de
furnizor, pe de altă parte.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să vândă, iar achizitorul acceptă să cumpere următoarele:
•

Trainings workstations (Sisteme desktop complete – Sistem de operare inclus) – 22 bucăţi
și Graphic design -drawing tablet (Tablete grafice)- 22 bucăţi

Echipamentele achiziționate sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă prin prezentul
contract și sunt necesare derulării proiectului “CODE – Competence Opportunities for Digital
Employment” finanțat de EEA& Norway Grants Fund for Youth Employment.
2.2. Echipamentele care fac obiectul achiziției de bunuri sunt în valoare de …………….. Euro cu
TVA inclus, din care …………… Euro reprezintă valoarea fără TVA a contractului şi …………….
Euro TVA, la cursul euro BNR din data eliberării facturilor.
2.3. Cheltuielile de livrare a mărfurilor (expediere, încărcare-descărcare, manipulare, transport şi
altele) se suportă de furnizor, acesta având obligația să le livreze cumpărătorului la sediul acestuia
până la data de .........
2.4 Mărfurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente: factură fiscală, instrucțiuni de utilizare,
certificate de garanție, certificate de calitate, certificate de origine;
2.5 În cazul în care furnizorul întârzie să livreze mărfurile, în condițiile și la termenele prevăzute de
prezentul contract, este obligat la plata unei penalizări de 0,04% pe zi de întârziere din valoare
mărfurilor nelivrate, dar nu mai mult de această valoare;
2.6 Furnizorul poate livra mărfurile contractate înainte de data prevăzută de prezentul contract;
2.7 La locul și data prevăzute pentru livrarea mărfurilor, dreptul de proprietate și riscurile se transferă
achizitorului.
III. RECEPȚIA ȘI ACCEPTAREA ECHIPAMENTELOR
3.1 Recepția produselor se face de către comisia de recepție convenită de părți și formată din:
a). delegatul vânzătorului
b). delegatul cumpărătorului
c). comisia de recepție încheie un proces-verbal care va face parte integrantă din prezentul contract.
3.2 a). Achizitorul are dreptul să refuze componentele deteriorate sau care nu corespund calității
convenite, să semnalizeze eventualele lipsuri și să ceară înlocuirea lor, iar frunizroul are obligația să
înlocuiască bunurile deteriorate sau necorespunzătoare calitativ și să completeze lipsurile cantitative
constante cu ocazia recepției;
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b). Furnizorul are la dispoziție 3 zile pentru componentele care lipsesc, sunt deteriorate sau
necorespunăztoare;
3.3 Refuzul unor componente nu-l scutește pe achizitor de obligația de a pl[ti componentele care nu le
refuză sau de a executa și celelalte obligații contractuale;
3.4 În cazul în care componentele lipsă, deteriorate sau necorespunzătoare calitativ reprezintă mai
mult de 10% din intreaga cantitate, achizitorul are dreptul de a refuza recepția/ primirea lor;
3.5 Cheltuielile efectuate cu înlocuirea componentelor constatate cu ocazia recepției ca fiind lipsă,
deteriorate sau necorespunzătoare cantitativ se suportă de către furnizor.
IV. GARANȚII
4.1 Furnizorul garantează că produsele care fac obiectul prezentului contract sunt în concordanță cu
standardele de calitate în vigoare;
4.2 Produsele vor fi însoțite de certificate de garanție individuale;
4.3 Furnizorul garantează, de asemenea, contra evicțiunii și a viciilor ascunse ale produselor.
V. PLATA PRODUSELOR
5.1 Pentru 1 Training work station (Sisteme desktop complete- inclusiv Sistem de operare) va plăti
furnizorului ………….. cu TVA ( 22 Training work station x euro/buc= ………… euro cu TVA ) și
pentru 1 Graphic design/ drawing tablets – Tablete grafice ca plăti furnizorului ……….. cu TVA (
22 Graphic design/ drawing tablets x euro/buc = ………….. cu TVA) , la cursul Euro BNR din data
facturării;
5.2 Preţul total al contractului este de ………….. cu TVA inclus, din care ………. Euro reprezintă
valoarea fără TVA a contractului şi ……….. Euro TVA;
5.3 Contravaloarea serviciilor se va achita în baza facturilor emise o dată cu prestarea serviciilor ce
face obiectul prezentului contract, iar plata se va face în două tranșe, prima tranșă in cuantumul
sumei de …………… cu TVA reprezentând 22 bucăţi Trainings workstations (Sisteme desktop
complete) si până la finalul contractului suma de ……………. cu TVA reprezentând 22 bucăţi
Graphic design - drawing tablet (Tablete grafice) , în contul bancar al Furnizorului, în maximum 10
de zile de la emiterea facturii;
5.4 Pentru orice întîrziere de plată/ livrare achizitorul/ frunizorul trebuie să plătească o penalizare de
0,04% pe zi din suma datorată, dar nu mai mult decît valoarea creanței.
VI. CLAUZE VALIDATE
6.1 Rezilierea totală sau parțială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja
scadente între părți;
6.2 Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina
sa, a determinat încetarea contractului.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1 Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal/
arbitral/ instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:
- nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul contract;
- este declarat[ în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment)
înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți.
7.2 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
părți, cu cel puțin 2 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele;
7.3 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între
părțile contractante;
7.4 Prevederile articolului 7.1 nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea
contractului.
VIII. FORȚA MAJORĂ
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8.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la temen sau/și executarea în
mod necorespunzător- total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine prezentului contract,
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de
fortța majoră, asa cum este definită de lege;
8.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în temen de 2 zile,
producerea evenimentului și să ia măsurile posibile în cederea limitării consecințelor lui;
8.3 Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul
sa-și notifice înectarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
IX. NOTIFICĂRI
9.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului
contract;
9.2 În cazul în care notificarea se face pe cale postată, ea va fi transmisă, prin scrisoarea
recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de
oficiul poștal primitor de această confirmare;
9.3 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
X. Litigii
Eventualele litigii decurgând din executarea prezentului contract, se vor soluţiona mai întâi pe cale
amiabilă. În situaţia imposibilităţii stingerii litigiului pe cale amiabilă, acesta va fi supus spre
soluţionare instanţei de judecată competentă.
XI. Dispoziţii finale
11.1. Modificarea clauzelor prezentului contract se va face numai cu acordul ambelor părţi,
concretizată prin acte adiţionale care fac parte integrantă din contract.
11.2. Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil şi
a celorlalte dispoziţii legale în materie comercială.
11.3. Contul bancar al furnizorului, în care va fi făcută plata este:
Număr cont
Nume titular
Numele si adresa băncii
Banca

corespondenta

(daca este cazul)
Întocmit în limba română astăzi, ..................., în două exemplare originale, unul pentru Achizitor şi
unul pentru Furnizor.

Pentru Furnizor

Pentru Achizitor

Nume:

Nume:

Ioana Atasiei

Funcţie:

Funcţie:

Președinte

Semnătura:

Semnătura:
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