RADCOM srl
Strada George Constantinescu Nr 2C, Cod 020339
Etaj 5 & 6, Sector 2, Bucureşti, Romania
Tel: 021 232 1039 Fax: 021 232 1068
Număr Inregistrare R.C. J40/10148/1993
C.U.I. RO 3939511

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA SOLUTIEI E-MALL IN CADRUL S.C. RADCOM S.R.L.
Cod SMIS: 46834 / Contract de finantare: nr. 939/332/01.10.2013
BENEFICIAR: RADCOM S.R.L.
Procedura aplicata: Procedura simplificata aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din
instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”
Locul depunerii ofertelor: Sediul RADCOM SRL, Bucuresti, Str. George Constantinescu Nr. 2C, Cladirea
Multigalaxy II, Etaj 6, Sector 2

Invitatie de participare pentru selectia de oferte
- Echipamente si licente necesare functionarii aplicatiei, inclusiv instruire Ofertantul este obligat sa ataseze ofertei pe care o depune Certificatul constatator de la Registrul Comertului
– original sau copie conforma cu originalul. Totodata ofertantul va depune si o copie conforma cu originalul a
Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului.
Clarificari se pot solicita pe adresa de e-mail: office@radcom.ro (specificand numele proiectului), cu minim trei
zile inainte de depunerea ofertelor.
Oferta trebuie sa fie datata, semnata si stampilata pe fiecare pagina de catre reprezentantul legal.
Cerinte Tehnice Server - 2 bucati:
Configuratie Rackabila (cu kit de rackare 19inch)
Procesor minim 4-core (cu tehnologie multi-thread), 2.0GHz, minim 8MB cache, cu suport pentru minim 2 procesoare fizice
Minim 8GB ECC memorie RAM instalata, cu upgrade la minim 32GB
Minim 2 hdd de minim 100GB in configuratie RAID 1 (hardware)
Controller-ul RAID sa suporte hardware variantele: RAID 0,1,10
Unitate optica
Minim 2 interfete LAN gigabit (1000Mbps) "on-board"
Minim 2 surse de alimentare "hot-plug" instalate
Interconectare la SAN
Sa includa suport pentru CentOS 6.4 Linux
Garantie: minim 36 de luni
Cerinte Tehnice Sistem de Stocare si Accesorii - 1 bucata:
Capacitate instalata: minim 4TB formata din 10 hdd de tip "hot-plug", instalate in configuratie RAID 5 cu spare
Controllere RAID, in configuratie redundanta
Controllere interne redundante
Garantie: minim 36 de luni
Cerinte Tehnice Statie Lucru de tip Laptop - 5 bucati:
Monitor tip LED, diagonala 15 inch
Procesor minim 4-core (cu tehnologie multi-thread), 2.0GHz
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Memorie RAM minim 4GB DDR3
HDD minim 1TB, 5400 rpm
Placa video dedicata
Tastatura ergonomica
Mouse optic wireless
Sistem de operare OEM: Microsoft Windows 7 Pro 64-bit
Garantie: minim 36 de luni
Cerinte Tehnice - echipamente de retea si echipamente periferice - Switch - 1 bucata:
Switch rackabil
24 porturi RJ-45 autosensing 10/100/1000Mbps
2 porturi RJ-45 10GbE
Minim 1024 VLAN-uri
Garantie: minim 36 de luni
Cerinte Tehnice - Terminal Tip Smartphone - 1 bucata:
Apple iPhone 5s 32GB
Garantie: minim 36 de luni
Cerinte Tehnice - Licenta Software Prelucrare Foto - 1 bucata:
Adobe Photoshop CS6 Extended - pentru Windows
Cerinte tehnice - licenta software editare 3D - 1 bucata:
Autodesk 3ds Max 2014 - pentru Windows

Instruire personal
Servicii instruire sistem nivel expert, (inclusiv asigurare mentenanta, documentatie
de curs, sesiune curs, certificare personal)

3 persoane

Punctajul acordat – oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte va fi declarata castigatoare:
•
Termen de livrare: 30% - cel mai scurt timp are maxim, pentru fiecare 5 zile lucratoare se scad 5 pct.
•
Timp de reparatie: 30% - cel mai scurt timp are maxim, pentru fiecare 12 ore se scad 5 pct.
•
Garantie: 20% cea mai mare garantie are maxim, pentru fiecare 0.5 ani se scad 5 pct.
•
Pret: 20% cel mai mic pret are maxim, pentru restul de calculeaza dupa formula: (cel mai scazut pret / pretul ofertat ) * 20
Valoarea maximala totala a bugetului pentru componentele enumerate mai sus: 191382 lei fara TVA.
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SECTIUNEA FORMULARE

FORMULAR nr. 1
OFERTANTUL
.............................

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul .............., reprezentant legal al ..........., cu sediul in ....................., declar pe propria răspundere, în
calitate de ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului pentru “Echipamente si licente
necesare functionarii aplicatiei, inclusiv instruire pentru proiectul DEZVOLTAREA SOLUTIEI E-MALL IN CADRUL
S.C. RADCOM S.R.L.” cod SMIS 46834, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii aprobată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că în ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii
criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/ sau pentru spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice documente doveditoare de care dispun.

Data: -----------------------------------<Nume si Prenume>, în calitate de
Reprezentant Legal,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................
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FORMULAR nr. 2
OFERTANTUL
.............................

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 DIN ORDONANŢA
DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006

Subsemnatul ..................., reprezentant legal al ............., cu sediul in ................, declar pe propria
răspundere, în calitate de ofertant la procedura de cerere de oferta pentru atribuirea contractului pentru “Echipamente
si licente necesare functionarii aplicatiei, inclusiv instruire pentru proiectul DEZVOLTAREA SOLUTIEI E-MALL IN
CADRUL S.C. RADCOM S.R.L.”, cod SMIS 46834, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne
aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii aprobată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara
în care este stabilit;
c’) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corespunzator toate obligaţiile contractuale;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) nu prezint informaţii false si prezint informaţiile solicitate de către achizitor, în scopul demonstrării
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul
are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care
dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data: -----------------------------------<Nume si Prenume>, în calitate de
Reprezentant Legal,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................
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FORMULAR nr. 3
OFERTANTUL
.............................

Declaraţie privind neîncadrarea ofertantului în prevederile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006

Subscrisa .............cu sediul în cu sediul in ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucuresti
sub. nr. .........., CUI .............., reprezentată prin ..............., în calitate de ofertant în cadrul procedurii de cerere de
oferta pentru “Echipamente si licente necesare functionarii aplicatiei, inclusiv instruire pentru proiectul
DEZVOLTAREA SOLUTIEI E-MALL IN CADRUL S.C. RADCOM S.R.L.”, cod SMIS 46834, în temeiul art. 69^1 din
OUG nr.34/2006, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile falsului următoarele:
niciunul din membrii consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supervizare şi/ sau niciun
acţionar ori asociat al .............. nu are calitatea de sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu
persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul companiei achizitorului;
niciunul din membrii consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau niciun
acţionar ori asociat al ........... nu se află în relaţii comerciale cu achizitorul, astfel cum sunt acestea prevăzute la art.
69 lit. a) din OUG nr.34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul companiei achizitorului este exclus din
procedura de atribuire.

Data: -----------------------------------<Nume si Prenume>, în calitate de
Reprezentant Legal,
legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............................

