OXIA ACTIVE SRL
CUI 35726384; J23/836/2016
Sediu social: Oraş Otopeni, Str. Oasului, Nr. 40, Parter, Apartament 3, Județ Ilfov
Punct de lucru: Str Postavarului, nr 31, Ap 1, Municipiul Brasov, Jud. Brasov

E-mail: cristian.rosca@oxia-active.ro
APROBAT,

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE
PENTRU DEMARARE ACTIVITATE AGENTIE PUBLICITATE
COD CPV:
❖ 39300000-5 - Diverse echipamente
❖ 34711200-6 Aeronave fără pilot
❖ 48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice

PROIECT: DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA OXIA ACTIVE SRL - SMIS 132791
Contract de finantare:
Cod SMIS:

5825/24.09.2020
132791
Oxia Active SRL
Sediu social: Oraş Otopeni, Str. Oasului, Nr. 40, Parter,
Apartament 3, Județ Ilfov

Beneficiar:

Locatia de implementare a proiectului: Str Postavarului, nr 31, Ap
1, Municipiul Brasov, Jud. Brasov
Persoana de contact: Rosca Cristian, tel: 0742.665.665,
e-mail: cristian.rosca@oxia-active.ro

Axa Prioritara:

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investitii:

2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin
facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” 2.1.A Microîntreprinderi

1

Operatiunea:

Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile
competitive identificate în SNC si PDR-uri

Procedura de achizitie:

Procedura competitiva pentru beneficiari privati
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OPIS DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

Secţiunea I. Informaţii generale
Secţiunea II. Specificatii tehnice
Secţiunea III. Formulare şi modele

Data: 07.09.2021
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SECŢIUNEA I - INFORMAŢII GENERALE
1. Date generale despre achizitior si proiect
Denumirea societatii: OXIA ACTIVE SRL
Cod fiscal: 35726384
ORC: J23/836/2016
Sediu social: Oraş Otopeni, Str. Oasului, Nr. 40, Parter, Apartament 3, Județ Ilfov
Punct de lucru (locatia de implementare a proiectului): Str Postavarului, nr 31, Ap 1, Municipiul
Brasov, Jud. Brasov
Titlul proiectului: „Dezvoltarea activitatii la OXIA ACTIVE SRL”
Contract de finantare: 5825/24.09.2020
Cod SMIS: 132791
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea societatii Oxia Active S.R.L. in termen de 12 luni
de la semnarea contractului de finantare astfel incat aceasta sa poata activa pe piata agentiilor
publicitare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Cresterea cifrei de afaceri a Oxia Active S.R.L. cu peste 50% fata de anul anterior depunerii
proiectului in termen de 12 luni de la finalizarea implementarii proiectului.
2. Dezvoltarea resursei umane existente la nivelul Oxia Active S.R.L. in termen de 15 luni de la
semnarea contractului de finantare pentru a putea activa cu succes in domeniul agentiilor publicitare.
Acest obiectiv se va indeplini prin doua masuri:
- Crearea a 3 noi locuri de munca;
- Realizarea unor cursuri de instruire interne in vederea folosirii utilajelor achizitionate ca urmare a
implementarii proiectului.
3. Cresterea contributiei Oxia Active S.R.L. la protectia mediului inconjurator in termen de 36 de luni
de la finalizarea contractului de finantare.
Principala masura care vor contribui la indeplinirea acestui obiectiv specific este: achizitia unor
echipamente realizate dupa tehnologii de ultima generatie, eficiente energetic dar si din punctul de
vedere al costurilor de intretinere. O alta masura prin care se va respecta acest obiectiv este achizitia
unui panou fotovoltaic mobil – cu sursa de incarcare regenerabila.
Valoarea totala a proiectului:

1.078.329,21 lei

Valoarea totala eligibila:

901.120,00 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR:

616.591,36 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national:

108.810,24 lei

Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului:

175.718,40 lei

Valoarea neeligibila inclusiv TVA:

177.209,21 lei
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Data inceperii proiectului:

24.09.2020

Data finalizarii proiectului:

30.11.2021

2. Obiectul contractului
Obiectul contractului: „Achizitie echipamente”
Tip contract: furnizare
Procedura de achiziţie conţine 3 loturi. Contractul va fi atribuit unuia sau mai multor operatori
economici, fără posibilitate de subcontractare, fiind structurat după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

27
28

Preţ unitar
Valoare
(fără TVA) (lei)
totală (fără TVA)
LOT 1 – 39300000-5 – Diverse echipamente
24.376,00
24.376,00
Camera video profesionala
1
buc
20.670,00
20.670,00
Obiectiv Cinematic
1
buc
Monitor Video
1
7.128,00
7.128,00
buc
Modul Streaming Online
1
8.411,00
8.411,00
buc
Camera video compacta
1
6.795,00
6.795,00
buc
Aparat foto DSLR
2
24.851,00
49.702,00
buc
Aparat foto Mirrorless
1
23.521,00
23.521,00
buc
Laptop
2
25.659,00
51.318,00
buc
Sistem Desktop
2
20.432,00
40.864,00
buc
Monitor
5
12.830,00
64.150,00
buc
Statie Grafica
1
34.212,00
34.212,00
buc
Obiectiv foto Dslr
2
16.916,00
33.832,00
buc
Obiectiv foto Mirrorless
1
15.205,00
15.205,00
buc
Stabilizator Gimbal Profesional
1
60.347,00
60.347,00
buc
Stabilizator DSLR
1
19.957,00
19.957,00
buc
Camera video actiune
3
3.896,00
11.688,00
buc
Camera video actiune 360 grade
1
8.363,00
8.363,00
buc
NAS - Network Attached Storage
4
22.808,00
91.232,00
buc
Videoproiector
1
10.311,00
10.311,00
buc
Tv / Ecran profesional 4k
1
22.808,00
22.808,00
buc
Router
1
10.929,00
10.929,00
buc
Ups
1
buc
19.553,00
19.553,00
Rack
1
8.173,00
8.173,00
buc
Multifunctionala
1
26.134,00
26.134,00
buc
TOTAL LOT 1
669.679,00
LOT 2 - 34711200-6 Aeronave fără pilot
Drona
buc
2
19.957,00
39.914,00
Drona Profesionala
buc
1
81.729,00
81.729,00
TOTAL LOT 2
121.643,00
LOT 3 - 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice
Software Editare Foto buc
1
31.836,00
31.836,00
Video
Software Customer
buc
1
42.920,00
42.920,00
Relationship Management
TOTAL LOT 3
74.756,00
Denumire

UM

Cantitate

5

Pretul va fi prezentat cu 2 zecimale, exprimat in LEI/EURO (dupa caz), astfel:
- pretul unitar fara TVA
- valoare fara TVA
- TVA daca este cazul
- valoare totala.
In cazul ofertelor in euro, valoarea la care se va face raportarea euro/leu este cursul InforEuro
din luna Septembrie 2020, luna semnarii contractului de finantare, de 1 euro = 4.8395 lei afisat
pe site-ul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-fundingworks/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en).
OXIA ACTIVE SRL va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind
câștigătoare în condițiile prezentei documentații. Contractul se va semna numai cu
operatorul economic desemnat prin nota justificativă de atribuire.
Contractul trebuie să menționeze datele de identificare ale celor două părți semnatare, obiectul,
valoarea și durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiții referitoare la livrare,
montaj, punere în funcțiune, recepție, standarde de calitate, service, garanții, posibilitatea de
acordare a unui avans etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.
Specificațiile tehnice, clarificările și oferta aleasă vor fi parte integrantă din contract, sub formă
de anexe. Specificațiile tehnice/oferta, care au stat la baza semnării contractului de
furnizare, nu se pot/poate modifica pe parcursul derulării contractului.
Contractul nu permite ajustarea prețului pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție.
Nu se admit furnizări de bunuri second-hand.
Prelungirea/modificarea perioadei de derulare a contractului/livrare se poate modificanumai cu
acordul ambelor parti, fara a fi afectata perioada de finalizare a proiectului.
Livrarea si receptia cantitativa si calitativa a produselor se va efectua la locatia de implementare
a proiectului situata in Municipiul Brasov, Str Postavarului, nr 31, Ap 1, Jud. Brasov in prezenta
delegaților producatorului/ furnizorului, cu verificarea documentelor insoțitoare. Livrarea este
considerată încheiată după transferul riscurilor și a drepturilor de proprietate către achizitor.
Recepția bunurilor are loc pe bază de Proces verbal de predare-primire, în timp ce pentru
instalare și punere în funcțiune (daca este cazul) se va semna un Proces verbal de punere în
funcțiune sau de Acceptanță. De preferat, ca momentul punerii în funcțiune să coincidă cu
livrarea/recepția echipamentului. După livrare, furnizorul trebuie să demonstreze că
echipamentele funcţionează în conformitate cu standardele producătorului şi cu specificaţiile
din acest document, iar personalul selectat de beneficiar va fi instruit în privinţa modului de
utilizare a echipamentelor de către furnizor (daca este cazul). Programul de instruire va cuprinde
6

principii de operare şi întreţinere, măsuri de protecţia şi securitatea muncii, instruireapropriuzisa si va fi realizat la adresa de livrare.
În cazul în care produsele nu corespund cu specificatiile tehnice, sau nu functioneaza in
momentul testarii lor, furnizorul are obligația de a inlocui echipamentele/componentele cu unele
corespunzatoare, fara alte costuri suplimentare. Toate costurile referitoare la instalarea și
punerea în funcțiune vor fi suportate de producator/furnizor.
Furnizorul trebuie să asigure garanţie pentru toate echipamentele şi produsele. Furnizorul
trebuie să garanteze prin inscrisuri că echipamentele furnizate (cat si componentele) sunt noi,
nu sunt uzate, nu au defecte de proiectare, de material sau de manoperă. Garanţia trebuie să
rămână valabilă minimum 12 luni, după testare şi semnarea procesului verbal de recepţie finală
si punerea in functiune a utilajelor, dar nu mai putin decat garantia asigurata de producator.
La data recepției, producatorul/furnizorul va preda beneficiarului echipamentele însotite de:
- certificat de garanție;
- certificat de conformitate/calitate marcaj CE;
- cartea tehnica a echipamentului.
De asemenea, utilajele se vor livra impreuna cu CMR /Aviz de insotire a marfii, Declaratie
vamala pentru bunurile din import, alte tari decat UE, Manual de utilizare sau fisa tehnica a
echipamentului in limba romana, dupa caz.
Modalități de plată:
Achizitorul acceptă și plăți în avans. Plata contractului se va face prin intermediul mecanismului
Cererilor de Rambursare și a Cererilor de Plată, conform OUG 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pe perioada de programare 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare și a HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare
a prevederilor OUG 40/2015, cu completările și modificările ulterioare.
3. Legislatia aplicata
Procedura de achizitie conform legii: Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016
privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene publicata
in Monitorul Oficial, nr. 618, din 12 august 2016, cu completările și modificările ulterioare.
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Scopul aplicării procedurii
OXIA ACTIVE SRL invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii
contractului de furnizare descris in Specificatiile tehnice.
Atribuirea contractului de furnizare prin procedura: Procedura competitiva.
In realizarea procedurii de achizitie „Procedura competitiva” asa cum este ea definita de
ORDINUL nr 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor
privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene,
Beneficiarul prin reprezentantul sau legal va tine seama de respectarea urmatoarelor principii:
Principiul transparentei prin aducerea la cunostinta publicului, a informatiilor referitoare la
procedura competitiva, astfel incat operatorii economici care opereaza pe piata sa poata
perticipa la competitie, asigurandu-se promovarea concurentei;
Principiul economicitatii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea
rezultatelor estimate ale unei activitati, cu mentinearea calitatii corespunzatoare acestor
rezultate;
Principiul eficientei presupune asigurarea unui raport optim intre resursele utilizate si
rezultatele obtinute;
Principiul eficacitatii vizeaza gradul de indeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru
fiecare activitate planificata, in sensul obtinerii rezultatelor scontate.
Conform Ordinului 1284/2016, Anunțul de participare și Specificațiile tehnice sunt postate pe
pagina web https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi.
Orice modificare survenită, anularea sau prelungirea procedurii, precum și răspunsul la
solicitările de clarificări se vor publica fără întârziere pe https://beneficiar.fonduriue.ro:8080/anunturi.
La finalizarea procedurii (în termen de maximum 5 zile calendaristice de la semnarea
contractului de achiziție), se va posta pe aceeași pagina web https://beneficiar.fonduriue.ro:8080/anunturi și anunțul de atribuire cu informații despre câștigătorul contractului.
4. Calendarul procedurii
Adresa si modalitatea de depunere a ofertelor: prin posta/curier cu confirmare de primire
la sediul social al societatii contractante: Oraș Otopeni, Strada Oașului, nr. 40, Parter, Ap. 3,
Judet Ilfov
Data lansare procedura: 07.09.2021
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări din partea ofertanților: 09.09.2021, ora 16
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Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: 10.09.2021, ora 16.
Data și ora limită de depunere a ofertelor: 17.09.2021, ora 15.
Data și ora de deschidere si evaluare a ofertelor: 17.09.2021, ora 16.
Semnarea contractului de furnizare: 22.09.2021
Publicarea anuntului de atribuire: Rezultatul procedurii de atribuire poate fi vizualizat pe
portalul de Achizitii Privati al site-ului www.fonduri-ue.ro in termen de maxim 5 zile de la
semnarea contractului de furnizare.
5. Elaborarea ofertei
Limba de redactare a ofertei
Oferta TEHNOREDACTATA şi documentele care o însoţesc se depun in LIMBA ROMANA
(Nu se accepta completarea formularelor de participare olograf!! Exceptie facand
semnatura reprezentantului legal al ofertantului care reprezinta oferta). Ofertele si
documentele insotitoare scrise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traduceri
autorizate in limba romana.
Ofertele si documentele care o insotesc depuse in alta limba si care nu sunt insotite de traducere
in limba romana, vor fi considerate neconforme si vor fi descalificate!
Documentele ofertei
Operatorul economic are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din
prezenta documentaţie de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al
conţinutului, pe toata perioada de valabilitate a acesteia.
Oferta elaborată trebuie să cuprindă:
Scrisoarea de inaintare - corespunde Formularului F1
Declarația privind eligibilitatea - corespunde Formularului F2
Declaratia privind neîncadrarea in situațiile de conflict de interese, conform OUG
nr.66/2011- conform Formularului F3
Certificat constatator (se accepta si varianta eliberata electronic), din care sa reiasa faptul
ca:
o ofertantul este înregistrat legal ca operator economic și că domeniul de activitate
defurnizare bunuri de natura celor ofertate este autorizat;
o persoana care semnează propunerea tehnică și propunerea financiară este
administrator /împuternicit(ă) de administrator să reprezinte compania
Pentru Persoanele juridice straine: Documente care dovedesc înregistrarea (copie sau original),
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traduse legalizat, emise de organisme similare care sa dovedeasca starea de functionare a firmei,in
conformitate cu prevederile din tarile unde ofertantii își au sediul. Pentru a-și demonstra capacitatea
de exercitare a activității profesionale, operatorul economic va prezenta documenteedificatoare prin
care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică. Ofertantul va depune documente din
care sa rezulte faptul ca obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in
nomenclatorul/obiectul de activitate al ofertantului, emis de autoritatile competente din tara
respectiva (echivalent al Certificatului constatator emis de ONRC in Romania).
Propunerea tehnică
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte cerinţele prevăzute în
Specificatiile Tehnice anexate, pe care ofertantul trebuie să le respecte pentru a corespunde
necesităţilor OXIA ACTIVE SRL. Ofertele care nu respectă specificaţiile tehnice vorfi respinse ca
neconforme. Nu se acceptă oferte alternative și/sau incomplete, precum nici subcontractarea. Oferta
va conține și specificații legate de garanția bunurilor, precum șispecificații legate de termenul de
livrare al bunurilor, iar la livrare, bunurile trebuie să fie însoțite de certificate de garanție.
Se va prezenta un tabel comparativ intre parametrii tehnici solicitati in Specificatiile tehnice si
parametrii tehnici ofertati, conform Formularului F5. Se vor accepta parametri tehnici
echivalenti doar in cazul in care reprezinta imbunatatiri ale solutiei tehnice solicitate.
Propunerea financiară
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu. În scopul monitorizării procedurilor pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică, ofertantul are obligaţia de a exprima preţul ofertat fără
TVA si distinct valoarea TVA si va fi exprimat in Lei sau Eur, conform Formularului F4.
Graficul de livrare conform Formularului F6.
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Prezentarea ofertei
a) Limba de redactare a
ofertei
b) Perioada de valabilitate
a ofertei
c) Modul de prezentare a
propunerii tehnice

d) Modul de prezentare a
propunerii financiare
e) Modul de prezentare a
ofertei

Limba romana. Documentele depuse în altă limbă vor avea atașată o
traducere autorizată în limba română
60 de zile de la data depunerii.
Prezentarea ofertei va cuprinde descrierea tehnica detaliata a bunului
ofertat, precum si alte informatii considerate semnificative, in
vederea verificarii corespondentei propunerii cu specificatiile
tehnice prevazute.
Se va prezenta un tabel comparativ intre parametrii tehnici solicitati
in specificatiile tehnice si parametrii tehnici ofertati. Se vor accepta
parametri tehnici echivalenti doar in cazul in care reprezinta
imbunatatiri ale solutiei tehnice solicitate. Oferta va conține și
specificații legate de garanția bunurilor.
Cerintele impuse in specificatiile tehnice sunt cerinte obligatorii.
Ofertele care nu respectă specificaţiile minimale din specificatiile
tehnice vor fi respinse ca neconforme.
Propunerea tehnica va cuprinde:
- Oferta tehnica a furnizorului – tabel comparativ;
- Formularul F6 „Grafic de livrare”.
Se va completa un formular de ofertă, conform model anexat
(Formularul F4).
Adresa de transmitere a ofertelor:
Ofertele pot fi transmise prin posta/curier cu confirmare de primre la
adresa: Oxia Active SRL, Str Oasului, nr 40, parter, ap 3, Oras
Otopeni, Judet Ilfov.
Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul îşi
asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
Oferta depusă după expirarea datei limită pentru depunere se
returnează nedeschisă si nu va fi luata in considerare.
Numar de exemplare: Un exemplar original
Modul de prezentare: Oferta (continand documentele de calificare si
eligibilitate, oferta tehnică, oferta financiară) se trimite într-un plic
închis corespunzător. Plicul poarta atat denumirea şi adresa
ofertantului, cat si adresa destinatarului Oxia Active SRL. Ofertantul
trebuie să sigileze plicul (coletul), închis corespunzător şi
netransparent.
Se va menționa pe plic: „Pentru participarea la procedura competitivă
de achiziție echipamente in cadrul proiectului cu titlul “Dezvoltarea
activitatii la Oxia Active SRL” – A nu se deschide înainte de data de
01.04.2021, ora 16:00”
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Data limita de depunere a ofertelor: 01.04.2021, orele: 15:00.
Oxia Active SRL nu va evalua ofertele care vor fi transmisedupă data
de expirare (data și ora din anunț).
f) Mijloace de
comunicare

• Orice comunicări, solicitări, informări sau notificări trebuie sa fie
transmise în scris în limba română;
• Cererea de clarificări poate fi depusă la sediul Oxia Active
SRL sau prin e-mail, in limba romana, la adresa:
cristian.rosca@oxia-active.ro in termenul prevazut in prezentul
caiet de sarcini.
• Răspunsul la solicitări se transmite prin e-mail, in limba romana;
• Eventualele modificări/completări apărute, referitoare la
specificațiile tehnice, vor fi postate pe siteul: www.fonduri-ue.ro

6. Criterii de atribuire si selectie
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului:
Cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico-economic.
Beneficiarul va compara ofertele primite. In vederea respectarii principiilor economicitatii,
eficienței si eficacității se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea
proiectului, evaluarea ofertelor realizandu-se exclusiv pe baza informatiilor prezentate înfiecare
ofertă si răspunsurile la clarificarile solicitate, dacă este cazul (conform cap.5, sectiunea
4.2 din cadrul Ordinului MFE 1284/2016).
Se va justifica oferta selectata prin prezentarea avantajelor tehnice si financiare care vor motiva
alegerea facuta in raport cu celelalte oferte primite/specificatiile tehnice.

La baza selectiei de oferte vor sta urmatoarele criterii de adjudecare:
1. Caracteristicile tehnice si functionale ale echipamentelor ofertate
Fiecare echipament ofertat va trebui sa indeplineasca cel putin parametrii tehnici obligatorii
impusi prin prezenta documentatie de atribuire. Totusi, in adjudecarea castigatorului vor avea
prioritate:
-

Oferte de echipamente cu parametri tehnici imbunatatiti fata de cerintele minimale impuse
prin specificatiile tehnice;

-

Oferte de echipamente cu functionalitati, optionale si accesorizari suplimentare, utile in
exploatarea utilajelor si in directa legatura cu activitatea solicitantului asociata obiectului
investitiei.

Motivul pentru care Oxia Active SRL acorda prioritate ofertelor de echipamente cu parametri
imbunatatiti si/sau functionalitati/accesorizari suplimentare in concordanta cu tema investitiei
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este dat de faptul ca obiectivul societatii este de a achizitiona, la acelasi pret, echipamentele
cele mai avantajoase din punct de vedere tehnic, in sensul capacitatii lor de a executa sarcini
multiple, cu randament si eficienta ridicate.
2. Termenul de livrare
In decizia de adjudecare a ofertei castigatoare va prima termenul de livrare cel mai scurt.
Motivul pentru care se acorda importanta acestui criteriu este dat de necesitatea societatii de a
nu fi supusa riscului de neimplementare a proiectului in termenul stabilit.
3. Termenul de plata al echipamentelor ofertate
In decizia de adjudecare a ofertei castigatoare va prima termenul de plata cel mai mare oferit
de catre potentialul furnizor al echipamentelor. Motivul pentru care se acorda importanta
acestui criteriu este dat de necesitatea societatii de a nu fi supusa unei presiuni financiare pe
termen scurt, care ar putea duce la dezechilibrarea fluxului de numerar.
4. Avansul solicitat
Adjudecarea ofertei castigatoare va lua in considerare avansul cel mai mic solicitat de ofertant,
ca procent din valoarea echipamentelor. Acest criteriu de departajare este considerat important
datorita faptului ca nu se doreste, pe de o parte, crearea unei presiuni financiare asupra societatii,
iar pe de alta parte asumarea unor riscuri de neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre
furnizor.
5. Perioada de garantie
Acest criteriu acorda prioritate la adjudecare ofertei care prezinta cea mai mare perioada de
garantie pentru echipamentele ofertate. Avand in vedere faptul ca Oxia Active SRL trebuie sa
mentina operationala investitia pe o perioada de minimum 3 ani, consideram necesara o
perioada de garantie cat mai mare, care sa ofere siguranta pentru activitateacumpărătorului.
6. Pretul.
Precizam faptul ca selectarea ofertei castigatoare se va face conform prevederilor ordinului
1284 din 2016. De asemenea, cu referire la procedura de desfasurare a achizitiei, ordinul
mentioneaza:

”Prezenta

procedură

nu

reglementează

noţiunea

"criterii

de

calificare/selecţie". Stabilirea acestora nu este obligatorie şi nu reprezintă o regulă.".precum
si: „Prezenta procedură nu reglementează noţiunea "criteriu de atribuire". în vederea
respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii,solicitantul/beneficiarul privat
va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului/viitorului
proiect.”
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În situația în care nu se depune nicio ofertă, procedura competitivă se poate relua cu respectarea
tuturor prevederilor procedurale aferente, după o analiză a cauzelor care au condus la anularea
procedurii.
Dacă se depun numai oferte care nu respectă prevederile de la subsecțiunea "Specificații",
procedura se va anula. În acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea tuturor prevederilor
aferente procedurii competitive), după o analiză a cauzelor care au condus la această situație.
Dacă se primește o singură ofertă, solicitantul/beneficiarul privat poate să o analizeze și să
procedeze la atribuirea contractului de achiziție dacă oferta respectă specificațiile tehnice
elaborate.
Beneficiarul nu evaluează ofertele care sunt transmise după data de expirare (data și ora din
anunț). Acestea se vor returna nedeschise.
Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, se
elaborează nota justificativă de atribuire, pornind de la cerințele solicitate, detaliind avantajele
și dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificație în parte/celelalte oferte. De
asemenea, având în vedere că scopul procedurii este realizarea optimă a obiectivelor proiectului
finanțat, este recomandat ca în notă să se detalieze modalitatea în care avantajul din ofertă
contribuie la realizarea proiectului.
Referința la acceptarea colectării/prelucrării datelor cu caracter personal:
Având în vedere Regulamentul (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46, transmiterea unei solicitări de clarificări/oferte/inițierea oricărei
comunicări cu Oxia Active SRL referitor la prezentul anunț de achiziție, se considerăun acord
pentru prelucrarea și/sau colectarea datelor cu caracter personal de către Oxia Active SRL, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și în scopuldescris mai sus. Oxia
Active SRL se angajează să protejeze confidențialitatea și să asigure securitatea datelor
colectate, care sunt folosite exclusiv pentru transmiterea de informărispecifice prezentului anunț.
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SECŢIUNEA II
SPECIFICATII TEHNICE
Procedura de achizitie conform legii: Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016
privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilorprivaţi pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene publicata
in Monitorul Oficial, nr. 618, din 12 august 2016.
SCOPUL
Stabilirea condițiilor necesare pentru achizitionarea de către OXIA ACTIVE SRL a
echipamentelor in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea activitatii la Oxia Active SRL”,
cod SMIS: 132791, finanțat prin Program Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritara 2
“Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, componenta 2.1.A
Microîntreprinderi.
Cadru general:
1. Specificatiile tehnice fac parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
achizitie publica de furnizare produse prin procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor
privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri
europene conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.
2. Specificatiile tehnice conţin indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel
încât potenţialii ofertanţi să elaboreze oferta corespunzător cu necesităţile beneficiarului.
3. Cerintele din specificatiile tehnice vor fi considerate obligatorii. In acest sens vor fi luate
in consideratie toate ofertele care, prin propunerea tehnica, asigura un nivel superior cerintelor
minimale din specificatiile tehnice; ofertele de produse cu caracteristici tehniceinferioare celor
prevazute in specificatiile tehnice vor fi declarate neconforme. Ofertanții vor prezenta avantaje
tehnologice punctuale ale soluției propuse. Acestea vor fi luate in consideraredoar cu condiția
detalierii modului în care respectivul avantaj aduce beneficii directe conform principiului
eficientei. Va rugăm ca soluțiile tehnologice/patentele să fie descrise detaliat. Se va prezenta un
tabel comparativ intre parametrii tehnici solicitati in specificatiile tehnice si parametrii tehnici
ofertati. Se vor accepta parametri tehnici echivalenti doar in cazul in care reprezinta
imbunatatiri ale solutiei tehnice solicitate.
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De asemenea, pentru evitarea conflictului de interese, se va prezenta Formularul F3 „Declaratie
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 13-14-15 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare”.
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SPECIFICAŢII TEHNICE IMPUSE DE SOCIETATEA CONTRACTANTĂ:
Nr.
crt.

Denumire

Caracterisitici tehnice minimale – obligatorii:

Cantitate

LOT 1 – 39300000-5 – Diverse echipamente
1

Camera video profesionala

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Obiectiv Cinematic

1

Aproximativ 1.44M de puncte,
SD, SDHC, SDXC memory cards (Class 4 or U1 or faster),
Rezolutie 4k, stabilizator imagine, dimensiune senzor 1"
Distanta focala: 18 - 55mm

Monitor Video

1

HDR 5" 4K

Modul Streaming Online

1

N/A

Camera video compacta

1

Filmare 4K (3840x2160) si Full HD (1920x1080)

Aparat foto DSLR

2

20.2 megapixeli, Fotografiere in rafala cu pana la a 16 fps

Aparat foto Mirrorless

1

Rezolutie: 51.4 MP, Senzor: 43.8 x 32.9 mm

Laptop

2

Procesor 2.4GHz

Sistem Desktop

2

1950X 3,4GHz, 2 x 16GB DDR4

Monitor

5

Raport aspect: 16: 9

Statie Grafica

1

i9-9960X 3.1GHz128GB DDR4 3000 MHz

Obiectiv foto Dslr

2

Distanta minima de focus 28 cm

Obiectiv foto Mirrorless

1

Distanta focala 70-200mm, Distanta minima de focus 0,96 m

14

Stabilizator Gimbal Profesional

1

15

Stabilizator DSLR

1

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Camera video actiune

3

sarcina 14 kg
Stabilizare pe 3 axe
Functii inteligente
Sarcina de incarcare 4 kg
Stabilizare 3 axe
Compatibilitate DSLR
Acumulator inclus
subacvatica rezistenta la soc

Camera video actiune 360 grade

1

filmare 360 grade, 2 acumulatori

NAS - Network Attached Storage

4

8GB ECC, 4xGbE LAN

Videoproiector

1

Full Hd, 4000 lumeni

Tv / Ecran profesional 4k

1

4k, Smart Tv – Interfata Android, Wireless, Usb

Router
Ups

1
1

2 x sfp Gigabit

Rack

1

Minim 1 Kva, Rack-abila, Interfata Lan
rack-mount, 6 prize cu protectie

Multifunctionala

1

panou tactil

LOT 2 - 34711200-6 Aeronave fără pilot
25

Drona

2

26

Drona Profesionala

1

27
28

Autonomie 30 min, distanta de zbor 6km
Inregistrare 4k
Functii inteligente de zbor
Senzori proximitate
Acumulatori inclusi
Autonomie 35 min, rezistenta la intemperii
Stabilizator inclus
Camera 4k
Sistem pozitionare
Functii inteligente de zbor
Sistem de transmitere imagini live

LOT 3 - 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice
Software Editare Foto - Video
Functii integrate dedicate, functie cloud
1
Software Customer Relationship
Management

1

salvare date in cloud, rapoarte detaliate, functii Sales & Marketing

Nota:
Caracteristici tehnice minimale – obligatorii: sunt obligatorii si minime pentru indeplinirea functiunilor dorite,
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neprezentarea in cadrul ofertei a acestor caracteristici tehnice minimale va duce la eliminarea acesteia din cadrul
procedurii de atribuire.

Vor fi luate in consideratie toate ofertele care, prin propunerea tehnica, asigura un nivel superior
cerintelor minimale din specificatiile tehnice. Ofertele de produse cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevazute in specificatiile tehnice vor fi declarate neconforme. Ofertanții vor
prezenta avantaje tehnologice punctuale ale soluției propuse. Acestea vor fi luatein considerare
doar cu condiția detalierii modului în care respectivul avantaj aduce beneficii directe conform
principiului eficientei.
In cazul in care, in documentatia de achizitie, au fost mentionate specificatii tehnice care ar
putea indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se va interpreta prin sintagma “sau
echivalent/similar”.
Echipamentele ofertate trebuie sa fie noi.

OXIA ACTIVE SRL
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SECŢIUNEA III
FORMULARE
Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie
echipamente are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni,
completate în mod corespunzător şi semnate de persoana autorizata sa reprezinte
societatea.
• Scrisoare de inaintare, Formularul F1;
• Declaratie privind eligibilitatea, Formularul F2;
• Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 13-14-15, din O.U.G. nr.66/2011,
Formularul F3;
• Propunerea financiara, Formularul F4;
• Tabel comparativ privind parametrii tehnici, Formularul F5
• Grafic de livrare, Formularul F6
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FORMULARUL F1
OFERTANT (denumire/nume)
Sediul ………………………….
Tel: ............................
E-mail: ...............................................
sub nr. ......../.................. ora .......

Scrisoare de inaintare

Către OXIA ACTIVE SRL, cu sediul in Str Oasului, nr 40, Parter, ap 3, Oras Otopeni, Judet
Ilfov

Ca urmare a anunțului on-line de pe site-ul ww.fonduri-ue.ro, rubrica "achiziții beneficiari
privați", din data
, privind aplicarea procedurii competitive pentru atribuirea
contractului de furnizare privind achiziția de echipamente in cadrul proiectului „Dezvoltarea
activitatii la OXIA ACTIVE SRL” – cu codul SMIS 132791
Noi ................................................................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem
alăturat, următoarele:
Un plic sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original:
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.
Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completării
………………..

OPERATOR ECONOMIC
Prin reprezentant legal:
......................................
(Numele reprezentantului legal si semnătură autorizată)
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FORMULARUL F2

OPERATOR ECONOMIC (denumire/nume)
Sediul ………………………….
Tel: ............................
E-mail: ...............................................
DECLARAŢIE
privind eligibilitatea
Subsemnatul, .............. reprezentant legal / împuternicit al ............................. (denumirea
operatorului economic) în calitate de ofertant / ofertant asociat, la procedura competitiva pentru
atribuirea contractului de furnizare privind achiziția de utilaje in cadrul proiectului
„Dezvoltarea activitatii la OXIA ACTIVE SRL” – cu codul SMIS 132791, organizată de Oxia
Active SRL, declar pe propria răspundere, sub sancțiuneaexcluderii din procedura de achiziție
şi sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că:
a) în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activități ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau
spălare de bani.
b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin
lege;
c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. b);
d) 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 sunt stabilit pana la data solicitată;
e) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
f) nu am fost condamnat, în ultimii 3 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.
g) De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o altă ofertă comună, nu depun ofertă
individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
ca achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
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 completării
………………..

OPERATOR ECONOMIC
Prin reprezentant legal:
......................................
(Numele reprezentantului legal si semnătură autorizată)
21

OPERATOR ECONOMIC (denumire/nume)
Sediul ………………………….

FORMULARUL F3
22

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 13-14-15 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul (a) ......................................, in calitate de reprezentant legal al
..............................................., referitor la procedura competitiva pentru atribuirea contractului
de furnizare privind achiziția de utilaje in cadrul proiectului „Dezvoltarea activitatii la Oxia
Active SRL” – cu codul SMIS 132791, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsuluiîn
declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13-1415 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor
publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul (a), ............................ , declar că voi informa imediat Autoritatea contractantă dacă
vor interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Extras din OUG 66/2011:
Art. 13:
”(1) Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de
finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la
semnarea contractului de finanţare.
(2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite
instanţei anularea contractului de finanţare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor
alin. (1)”.
Art. 14
“(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept
privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să
determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între
structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de
evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două
firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile
solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora”
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art. 15
“(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună
o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art.
14. (2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie,
ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură
şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective”
Subsemnatul/a, ............................................ (nume și prenume), declar că voi informa imediat
achizitorul OXIA ACTIVE SRL dacă vor interveni modificări la prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că achizitorul OXIA ACTIVE SRL, prin reprezentantul său legal, are dreptul de a
solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării
………………..

OPERATOR ECONOMIC
Prin reprezentant legal:
......................................
(Numele reprezentantului legal si semnătură autorizată)
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FORMULARUL F4
OPERATOR ECONOMIC (denumire/nume)
Sediul ………………………….
PROPUNEREA FINANCIARA
Către OXIA ACTIVE SRL, cu sediul in Str Oasului, nr 40, Parter, ap 3, Oras Otopeni, Judet
Ilfov
1. Examinând documentaţia de atribuire, noi, SC
, ne oferim ca, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
furnizăm, livram si sa punem in functiune bunurile detaliate in tabelul de mai jos, pentru suma
totala de
Lei/Eur fara TVA (suma in litere si in cifre), la care se
adaugă TVA in valoare de
Lei/Eur (suma in litere si in cifre), dupa cum
urmeaza:

Nr.
crt.

Denumirea
produsului din
documentatia de
atribuire

Denumirea
completa a
produsului propus
de ofertant,
inclusiv modelul

Cant.
(buc)

Preţ unitar
(fara TVA)

LOT 1 – 39300000-5 – Diverse echipamente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Camera video
profesionala
Obiectiv Cinematic
Monitor Video
Modul Streaming
Online
Camera video
compacta
Aparat foto DSLR
Aparat foto
Mirrorless
Laptop
Sistem Desktop
Monitor
Statie Grafica
Obiectiv foto Dslr
Obiectiv foto
Mirrorless
Stabilizator Gimbal
Profesional
Stabilizator DSLR
Camera video
actiune
Camera video
actiune 360 grade
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Valoare
(fara TVA)

TVA

18
19
20
21
22
23
24

NAS - Network
Attached Storage
Videoproiector
Tv / Ecran
profesional 4k
Router
Ups
Rack
Multifunctionala
LOT 2 - 34711200-6 Aeronave fără pilot

25
26

Drona

27

Software Editare
Foto - Video
Software
Customer
Relationship
Management

28

Drona Profesionala
LOT 3 - 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice

TOTAL
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele
în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
zile, pana la data de
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 achiziţie publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită 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.
6. Suntem de acord cu modalitatea de plata a contractului, respectiv prin intermediul
mecanismului Cererilor de Plată și a Cererilor de Rambursare, conform OUG 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pe perioada de programare 2014-2020, cu
modificările și completările ulterioare și a HG 93/2016 pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015, iar avansul solicitat beneficiarului este
in cuantum de % din valoarea contractului.
Data completării
………………..

OPERATOR ECONOMIC
Prin reprezentant legal:
......................................
(Numele reprezentantului legal si semnătură autorizată)
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FORMULARUL F5
OPERATOR ECONOMIC (denumire/nume)
Sediul ………………………….
Către OXIA ACTIVE SRL, cu sediul in Str Oasului, nr 40, Parter, ap 3, Oras Otopeni, Judet Ilfov, Romania
In tabelul de mai jos, in coloana (2) sunt descrise caracteristicile tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca utilajul ofertat.
In coloana nr. (3) Caracteristici tehnice ofertate (modalitati de indeplinire a cerintei) – se vor introduce valorile efective ale parametrilor tehnici
ale bunului ofertat preluate exact din oferta tehnica ce insoteste oferta. In coloana nr. (3) Observatii - se vor face de catre ofertant precizari in
situatia in care informatiile din oferta tehnica depusa de acesta sunt prezentate sub o alta forma decat in cerintele tehnice minime obligatorii,
observatii care vor ajuta beneficiarul in evaluarea ofertei primita.
TABEL COMPARATIV AL SPECIFICATIILOR TEHNICE
Echipament
1

Specificaţii tehnice solicitate
2

Model echipament şi specificaţii tehnice oferite
3

LOT 1 – 39300000-5 – Diverse echipamente
Camera video profesionala
Obiectiv Cinematic
Monitor Video

Aproximativ 1.44M de puncte,
SD, SDHC, SDXC memory cards (Class 4 or U1 or faster),
Rezolutie 4k, stabilizator imagine, dimensiune senzor 1"
Distanta focala: 18 - 55mm
HDR 5" 4K

Modul Streaming Online

N/A

Camera video compacta

Filmare 4K (3840x2160) si Full HD (1920x1080)

Aparat foto DSLR
Aparat foto Mirrorless
Laptop
Sistem Desktop
Monitor
Statie Grafica
Obiectiv foto Dslr
Obiectiv foto Mirrorless

20.2 megapixeli, Fotografiere in rafala cu pana la a 16
fps
Rezolutie: 51.4 MP, Senzor: 43.8 x 32.9 mm
Procesor 2.4GHz
1950X 3,4GHz, 2 x 16GB DDR4
Raport aspect: 16: 9
i9-9960X 3.1GHz128GB DDR4 3000 MHz
Distanta minima de focus 28 cm
Distanta focala 70-200mm, Distanta minima de focus
0,96 m
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Observatii
4

Stabilizator Gimbal Profesional
Stabilizator DSLR
Camera video actiune

sarcina 14 kg
Sarcina de incarcare 4 kg
subacvatica rezistenta la soc

Camera video actiune 360 grade

filmare 360 grade, 2 acumulatori

NAS - Network Attached Storage

8GB ECC, 4xGbE LAN

Videoproiector
Tv / Ecran profesional 4k
Router

Full Hd, 4000 lumeni
4k, Smart Tv – Interfata Android, Wireless, Usb
2 x sfp Gigabit

Ups

Minim 1 Kva, Rack-abila, Interfata Lan

Rack

rack-mount, 6 prize cu protectie

Multifunctionala

panou tactil

LOT 2 - 34711200-6 Aeronave fără pilot
Drona
Drona Profesionala

Autonomie 30 min, distanta de zbor 6km
Autonomie 35 min, rezistenta la intemperii

LOT 3 - 48000000-8 - Pachete software şi sisteme informatice
Software Editare Foto - Video
Software Customer Relationship
Management

Functii integrate dedicate, functie cloud
salvare date in cloud, rapoarte detaliate, functii Sales &
Marketing
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Nota: Orice referire in prezenta documentatie de atribuire la o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau
comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, se va interpreta prin sintagma “sau echivalent/similar”.
Nr.crt. Elemente solicitate

Elemente asociate ofertei

1.

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile de la data depunerii

2.

Garantia oferita pentru echipamentele ofertate este de minim 12 luni de la data
punerii in functiune – data semnarii procesului verbal de punere in functiune.

3.

Instruirea personalului in exploatarea echipamentelor se va face gratuit, de
catrepersonal de specialitate al furnizorului la sediul beneficiarului.

4.

Termenul de livrare: estimat in zile calendaristice, maxim 60 de zile de la
incheierea contractului de furnizare.

5.

Documentele ce vor insoti echipamentele la livrare:
- CMR /Aviz de insotire a marfii;
- Certificat/Declaratie de calitate si Certificat/Declaratie de conformitate;
- Certificat de garantie;
- Declaratie vamala pentru bunurile din import, (daca e cazul);
- Manual de utilizare/fisa tehnica a echipamentelor in limba romana.
Documentele se vor prezenta in limba romana sau insotite de traducere autorizata,
asumata de catre ofertant.

6.

Valoare avans solicitat (% din valoarea totala)

7.

Asumarea ofertantului ca echipamentele ofertate sunt noi
Data completării
………………..

OPERATOR ECONOMIC
Prin reprezentant legal:
......................................
(Numele reprezentantului legal si semnătură autorizată)
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FORMULARUL F6
OPERATOR ECONOMIC (denumire/nume)
Sediul ………………………….

GRAFIC DE LIVRARE

Nr.
crt.

Denumirea produsului

Cantitatea
(U.M.)

Termen de livrare de la data
semnarii contractului (zile)

1
2

Data completării
………………..

OPERATOR ECONOMIC
Prin reprezentant legal:
......................................
(Numele reprezentantului legal si semnătură autorizată)
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