România
Judeţul Botoşani
Municipiul Botoşani
CF: 3372882

Nr./lniţiale/Dată : 3054 / 27.01.2016
Structură: Serviciul Management Proiecte

comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi"
Cod CPV 30120000-6, 4296400-1, 42932100-9, 30195500-7, 38652120-7

1. Informaţii generale
Localizare:
România, Regiunea Nord-Est, Judeţul Botoşani, Municipiul Botoşani
România, Regiunea Nord-Vest, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Autoritatea Contractantă
UAT Municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1 este autoritate responsabilă de desfăşurarea tuturor
activităţilor specifice pentru implementarea proiectului.
Prezentare proiect
UAT Municipiul Botoşani este beneficiar al proiectului „Diversitatea
multieulturală-pilonde
dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi", conform contractului de
finanţare nr. PA 17/R013 - LP 30/22.12.2014, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 şi
gestionat la nivel de program de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.
Obiectivul general al proiectului este promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale
şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor în judeţele Botoşani,
Bistriţa - Năsăud şi laşi.
Obiectivele specifice, ce vor fi urmărite pe parcursul celor 14 luni de implementare, sunt:
•
OS1. Creşterea capacităţii de promovare a diversităţii culturale către publicul larg la nivelul
regiunilor Nord Est şi Nord-Vest prin organizarea a 3 festivaluri în oraşele Botoşani, laşi şi
Bistriţa, şi realizarea unui film documentar cu privire la cultura şi tradiţiile multietnice;
•
OS2. Consolidarea dialogului intercultural şi dezvoltarea capacităţii de colaborare şi extindere a
posibilităţilor de derulare a unor activităţi variate în domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi
interregional prin organizarea 12 workshopuri cu specialiştii din cultură şi artă din cele regiunile
Nord Est si Nord Vest.
•
OS3. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi
determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale inclusiv a culturii minorităţilor prin
realizarea a 3 studii sectoriale în cultură şi arte în Judeţele Botoşani, Bistriţa - Năsăud şi laşi şi
organizarea unei campanii de advocacy pentru mediatizarea înţelegerii diversităţii culturale în
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ţară şi ţările SEE. Bugetul proiectului, în forma aprobată de către finanţator, prevede la linia 3.3.
cheltuieli rezultate direct din proiect:
2. Obiectul contractului
Obiectul contractului il constitue furnizarea de echipament IT şi birotica, ce va fi utilizat de către
beneficiar pentru ducerea la îndeplinire a proiectului Diversitatea multiculturală - pilon de
dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi laşi", conform contractului de
finanţare nr. PA 17/R013 - LP 30/22.12.2014.
3.

Valori estimate si cantitati:
Nr
crt
1.
2.
3.

Echipament

Cantitate

Set birotică şamd (flipchart, tocător,
laminator, tablă scris + prezentare, şamd)
Ecran proiecţie
Videoproiector

1
1

Valoare
(lei) fara TVA

1.666,67

1.666,67

666,67

666,67
2.083,33

1
1

2.083,33

2.083,33

6.

Imprimantă A4 color
Set prezentări multimedia interactiv (tablă
magnetică, dispozitiv interactiv)
Imprimantă multifuncţională

2.083,33
2.083,33

1

2.083,33

2.083,33

7.
8.

Laptop
Router wireless

3
1

2.083,33

6.250,00

442,50

442,50

9.
10.

Flipchart
Aparat foto

2
1

500,00
996,67

1.000,00
996,67

11.

Camera video

1

2.083,33

2.083,33

4.
5.

Total

4.

1

Pret unitar
(lei) fâra TVA

2.083,33

21.439,17

Specificaţii tehnice minime orientative

Caracteristici
minime solicitate

1. Set birotica
Caracteristici minime orientative solicitate
Trebuie să conţină minim: 1 flipchart, 1 tocător, 1 laminator, 1 tablă
scris + 1 tablă pentru prezentări
Flipchart - suprafaţă albă, mod reglabil, magnetic, reglabil, 100x70cm
Tocător
Volumul coşului: între 14-16 litri;
Capacitate de taiere: 8 - 1 0 coli de a 80 gr/mp
Laminator- A4 fotografii si documente, reglare temperatura
Tabla prezentare - suport prindere perete, suport markere, 45X50cm,
2 crete
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2. Ecran proiecţie & 195 x 195

Caracteristici
minime solicitate

Caracteristici minime orientative solicitate
Se monteaza pe perete sau plafon
Carcasa va fi metalica,
Dimensiuni ecran: orientativ 195 x 195 cm;
Zona vizibila: orientativ 147 x 147 cm
Format: 1:1
3. Videoproiector
Caracteristici minime orientative solicitate

Caracteristici
minime splicitate

se

Distanta proiecţie: normal,
Lumeni 3000,
Rezoluţia native: 800:600,
Contrast: 13.000:1,
Durata lampa ore: 4500,
Aspect imagine 4:3,
1XVGA

4. Imprimanta A4 color

Caracteristici
minime solicitate

Caracteristici minime orientative solicitate
Laser color
Funcţii: copiere, scanare, imprimare şi fax
Tehnologie utilizată = laser
Modul de tipărire - color
Interfata: reţea şi USB
Rezoluţia scanner-ului = 1200 x1200 dpi (flatbet)
Calitatea scanării - scanări precise, corecte şi perfecte pentru diverse
tipuri de documente (documente tehnice, planşe, desene CAD,
achite, harţi CAD etc.
Inclusa placa de reţea

5. Set prezentări multimedia interactiv
Ccmcti iistici muiimf ori^nt-m v i solicitate
Acest set este compus din: tablă magnetică si dispozitiv interactiv
Tablă maqnetică - suprafaţă albă lăcuită. SDecifică conferinţelor,
dimensiunea de cca. 60 x 90 cm, rama de aluminiu; dispozitiv
ataşat: tavă markere
Caracteristici
minime solicitate

Dispozitiv interactiv
Permite realizarea unui sistem de prezentare interactiv
Se utilizeaza pe orice suprafaţa plata (tabla magnetica de la
aproximativ 90x120 cm pana la 120x220 cm)
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Caracteristici
minime solicitate

6. Imprimanta multifuncţionala
Caracteristici minime orientative solicitate
Funcţii disponibile: scanare, copiere, imprimare si transmitere /primire
fax
Tehnologie utilizata - laser
Mod de tipărire: color
Interfata = USB, reţea
Rezoluţie scanner: 100 -1200 dpi
Permire obţinerea de scanari precise, de inalta acuratete, perfecte
pentru documentele tehnice - planşe si desene CAD, schite, harţi
CAD
Placa reţea este inclusă

7. Laptop

Procesor
Memorie RAM

Caracteristici minime orientative solicitate
Procesor Intel I 3, între 1.5 -1.7 GHz,
Memorie cache 3 MB;
4 GB

Unitate optică

Capacitate minimă: intre 400 -500 GB
RPM: s 5400
DVD+/-RW

Display

Minim 15,6" 1368x768

Hard-disc

Audio
Comunicaţii

Porturi

Sistem de operare
Garanţie
Alte
'

HD Audio
Wireless 802.11 g/n
1 0 x 1 0 0 LAN
Bluetooth: Da
1 x Microfon In
1 x Headphone/speakerout
2 x USB 2.0
1 x VGA port
Windows 8, 64 bit, licenţa antivirus pentru 1 an
24 de luni pentru laptop, pentru baterie: 12 luni
Geantă notebook
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Caracteristici
minime solicitate

8. Router wireless
Caracteristici minime orientative solicitate
Procesor: AR9344
Memorie: 128 MB
Wirless: 802.11 b/g/n
Castig antena: 2X2 MIMO PIF, 2,5 dBI
Ethernet: 5x10/100/1000 mbps

9. Flipchart
Caracteristici minime orientative solicitate.

Caracteristici
minime solicitate

Suprafaţa alba, magnetica, inaltime reglabila
Dimensiune: 70X100
Permite folosirea markerelor

10. Aparat photo

Caracteristici
minime solicitate

Caracteristici
minime solicitate

Caracteristici minime orientative solicitate
Dimensiune ecran: aprox. 3 inch
Rezoluţie senzor (pixeli): cca. 20.1 Mp
Tip memorie: Memory stick Duo, SD, SDHC, SDXC
Zoom optic: cca. 30x
Include card SD
11 Camera video
Dimensiune ecran: aproximativ 2.7 inch
Rezoluţie senzor (pixeli): cca 2.29 Mp
Tip memorie: SD, SDHC, SDXC
Zoom optic: cca 30x

Durata contractului
Durata Contractului va fi de maxim 30 de zile de la data semnării contractului.
Garanţia produselor
Garanţia produselor de mobilier, va fi de cel puţin de 12 luni incepand de la data livrării acestora.
Livrarea produselor
Livrare, recepţia, transportul si montajul produselor se va face la sediul proiectului, UAT Municipiul
Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1. Cheltuielile legate de transportul si montarea mobilierul intra in
responsabilitatea ofertantului, fiind icluse in pret.
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Termen de livrare
Maxim 20 zile de la semnarea contractului de furnizare.
Recepţia şi plata
Prestatorul va putea emite factura odată cu furnizarea mobilierului. Achizitorul are obligaţia de a
efectua plata către furnizor în termen de cel mult 15 zile de la primirea facturii emisă de către acesta, în
baza Procesului verbal de predare - primire şi a procesului verbal recepţie calitativă şi cantitativa.
Factura va conţine obligatoriu denumirea proiectului şi numărul contractului de finanţare.
Pe parcursul derulării contractului de furnizare, Prestatorul nu este îndeptăţit să pretindă
Autorităţii Contractante efectuarea altor plăţi decât delor aferente bunurilor furnizate în cadrul
contractului. Plata se poate realiza numai în baza facturii acceptate de către Autoritatea Contractantă
pentru bunurile furnizate, însoţită de Procesul verbal de recepţie calitativă şi cantitativă semnat de
ambele părţi şi numai pe baza tarifelor stabilite în contractul încheiat între părţi. Plata se va efectua în
termenul stabilit în contract, după primirea ultimului document necesar efectuării plăţii.
Cerinţe cu privire la prezentarea ofertei
Propunerea tehrtică
Ofertantul va elabora propunerea tehnică în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul caiet de
sarcini.
Propunerea financiară
Oferta financiară va cuprinde valoarea aferentă furnizării echipamentului IT si birotica în cadrul
proiectului „Diversitatea multiculturală - pilon de dezvoltare comunitară în judeţele Botoşani, BistriţaNăsăud şi laşi", precum si valorile pentru fiecare echipament / set in parte.

Raluca Bălăşcău

Mi reia Rîznic

Consilier Serviciul
Management
Proiecte

Şef Serviciu
Contabilitate
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Geanina
Bulmagă
Director Executiv
Economic

Anca
Dumitrescu
Şef Serviciu
Resurse Umane

Mihaela
Roman
Consilier Serviciul
Management Proiecte
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