
 

 
 

  LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA 

  Romania, Bistrita, str. Tarpiului nr.21 

  Tel./ Fax: +40-263-238-101 

  scoala@agricolbistrita.ro, www.agricolbistrita.ro 

 
 
Nr. 1076 din 05.07.2019 

 

SOLICITARE DE OFERTE 
 

 

 

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița intentioneaza sa achizitioneze prin intermediul platformei 

SEAP a 13 de statii de calcul destinate utilizarii in activitatea didactica: 

 

• Valoarea maxima a contractului: 55.000 lei cu tot cu TVA; 

 

• Modalitatea de achizitie: achiziti e directa; 

 

• Cod CPV: 30213300-8 Computer de birou (Desktop Computer). 

 

Operatorii economici interesati de aceasta achizitie sunt rugati sa trimita ofertele pana la data de 

11.07.2019, ora 12.00. 

 

Operatorii economici care au postat oferta in catalogul SEAP sunt rugati sa anunte in scris 

achizitorul la adresele de e-mail: scoala@agricolbistrita.ro sau la numarul de telefon 0263.238.101 in 

atentia comisiei de achizitie, pana cel tarziu la data de 11 iulie 2019, ora 12:00. Ofertantii sunt rugati sa 

ataseze acestui anunt o descriere cat mai detaliata a perioadei si conditiilor in care asigura garantia 

dispozitivelor furnizate. 

 

Ofertantii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 

 

• Sa respecte configuratia minimai conditiile descries in Anexa 1; 

 

• Sa nu depaseasca pentru cele 13 de statii pretul total de 55.000 lei, cu tot cu TVA; 

 

• Sa accepte conditiile contractuale si de plata propuse in contract (Anexa 2). 

 

In data de 11 iulie 2019, ora 12:00 comisia de achizitie va evalua ofertele existente si va incepe 

procedura de achizitie directa prin intermediul platformei. 

Ofertele vor fi evaluate in functie de raportul calitate I pret. Vor fi luate in considerare In special: 

performanta procesorului, cantitatea si performanta memoriei RAM, cantitatea de memorie §i 

performanta HDD, perioadai conditiile de garantie oferite. 

 

 

 

 Intocmit de         Aprobat de  

Nyilas Robert       Director Belea Simona Maria 
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Anexa 1 - Propunere tehnica 
 
 Specificatii tehnice minimale 

pentru achizitionarea a 
 

- 13 bucati, Staţie de lucru+licentă sistem de operare Microsoft Windows+Microsoft Office prevazute in 
programul anual de achizitii pe anul 2019 
 
13 bucati – Sistem All-In-One HP 21,5’’ 200 G3 sau echivalent 
 

Componenta Cerinta tehnică minimală 

Software Windows 10 Professional 64-bit cu licență, preinstalat sau 
echivalent; 
 Microsoft Office2019 Home and Business cu aplicațiile 
Word, Excel, PowerPoint sau echivalent 

Procesor Intel® Core™ i5-8250U cu Intel® UHD Graphics 620 
(frecvenţă de bază de 1,6 GHz, până la 3,4 GHz cu 
tehnologie Intel® Turbo Boost, cache de 6 MB, 4 
nuclee) 

Familie de procesoare Procesor Intel® Core™ i5 din generaţia a 8-a  

Memorie RAM SDRAM DDR4-2133 de 8 GB (1 x 8 GB) 

HDD minim 1TB 7200rpm SATA 

Unitate optică DVD+/-RW 

Placa video Integrata 

Placa audio Integrata 

Retea Integrata, Ethernet 

Porturi integrate pe placa de bază 1 ieşire HDMI,1 port combinat căşti/microfon, 
1 conector de alimentare, 1 RJ-45 ,2 USB 2.0 , 
2 USB 3.1 Gen 1 ,1 cititor de carduri SD 3 în 1  

Monitor Max 21,5” LED 

Rezolutie monitor 1600x 900 

Carcasa All-in-One 

Alte echipamente - Mouse optical si tastatura acelasi producator cu sistemul 
- cablu utp patch cord 5 m 

Cerinte configurare Hard Disk- 2 partitii: C si D; partitia C sa aiba 200 GB 
Sistemul de operare sa fie instalat pe partitia C. 
Driverele sistem si kit-urile cu licenta pe CD/DVD pentru 
fiecare statie in parte si cate o copie pe partitia D de 
asemenea pentru fiecare statie in parte. 

Garantie Minim 2 ani 

 

Intocmit de         Aprobat de  

Nyilas Robert       Director Belea Simona Maria 
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_________ 
Nr. ______ din________________ 

 

Anexa 2 

CONTRACT DE ACHIZITIE 
 

 

Preambul 

 

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publicei a Hotadirii de guvern nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de 

achizitie publica I acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, intre 

 

Art 1. Partile contractante 

 

Liceul Tehnologi Agricol Bistrita cu sediul in Bistrita, str: Tarpiului, nr. 21, cod fiscal 4426913, cont 

bancar R043TREZ10124650220XXXXX, deschis Ia Trezoreria municipiului Bistrita, reprezentata prin 

prof. Belea Simona Maria, avand functia de director, in calitate de beneficiar, pe de o parte, 

 

si 

 

S.C._______________________________________________________cu sediul in______________, 

str________________________________________nr.__________ telefon ___________________ 

numar de inmatriculare___________________________cod fiscal__________________ cont bancar 

_______________________________________________________, deschis la __________________ 

reprezentata prin_____________________ avand functia de in calitate de furnizor, pe de alta parte, s-a 

incheiat prezentul contract. 

 

Art. 2. Definitii 

 

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

 

a) contract - reprezinta prezentul contracti toate anexele sale. 

b) achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c) pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 

indeplinirea integralai corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

d) produse - echipamentele, ma inile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa I, anexele la prezentul 

contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sale furnizeze achizitorului; 
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e) servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum 

ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si 

orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; 

f) origine- locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin 

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs 

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, 

de componentele sale. Originea produselori serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. 

g) destinatie finala- locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 

h) termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 – Camera Internationala 

de Comert (CIC). 

i) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractuluii care face imposibila executarea 

si, respectiv, indeplinirea contractului. Asemenea evenimente pot fi razboaie, revolutii, incendii, 

inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea 

celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 

obligatiilor uneia din parti; 

j) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. Termenul ,zi" sau ,zile" sau orice referire la zile reprezinta zile 

calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. 

 

Art 3.Obiectul pretul contractului 

 

3.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vandai sa livreze la sediul achizitorului 13 de statii 

de calcul (Cod CPV: 30213300-8, Computer de birou I Desktop Computer). Dispozitivele vor avea 

caracteristicilei dotarile minime prevazute in propunerea tehnicai vor fi livrate in termenul convenit prin 

prezentul contract. Furnizorul arei obligatia de a asigura servicii de garantie in conditiile specificate in 

articolul 12. 

 

3.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumperei sa plateasca pretul convenit pentru 

produsele ce fac obiectul prezentului contract. 

 

3.3. Pretul produselor livrate la sediul achizitorului este stabilit respectand cerintele din solicitarea de 

ofertei este de lei, din care lei tara TVA, la care se adauga lei TVA. 

 

3.4. Pretul contractului este exprimat in leis i este ferm. Nu se accepta actualizarea sau revizuirea pretului 

contractului. 

 

Art.4. Durata si documentele contractului 

 

4.1. Durata contractului incepe la data semnarii acestuia acoperind de asemeneai perioada de garantie 

acordata produselor conform articolului 12. 

 

4.2. Documentele contractului sunt: 

 

a) solicitarea de oferte  

b) propunerea tehnica 

 

Art. 5. Executarea contractului 

 

5.1. Executarea contractului incepe la data semnarii lui de catre ambele parti. 

 

5.2. Furnizorul are obligatia de a livra produsele in termen de maxim 10 (zece) zile de la semnarea 

contractului de catre ambele parti. 



 

 

 

Art 6. Obligafiile furnizorului 

 

6.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in 

propunerea tehnica. 

 

6.2. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in termenul convenit prin contract. 

 

6.3. Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 

 

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuala (brevete, marci lnregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 

utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si 

 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 

o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor. 

 

Art 7. Obligafiile achizitorului 

 

7.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 

 

7.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor in maxim 30 de zile de la primirea facturii. 

Factura se va emite dupa semnarea, fara obiectiuni, a procesului verbal de receptie. 

 

Art 8. Sanctiuni si penalitati pentru neindeplinirea culpabilii a obligatiilor 

 

8.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu-si indepline te obligatiile asumate, achizitorul 

are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu dobanda legala 

penalizatoare calculata potrivit art.3, alin. 2.1 din Ordonanta Guvernului nr. 1312011 privind dobanda 

legala remuneratoriei penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale in domeniul bancar cu modificarile si complctarilc ulterioare. 

 

8.2. In cazul in care achizitorul nu-si onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, pentru suma neachitata, dobanda 

legala penalizatoare calculata potrivit art.3, alin.2.1 din Ordonanta Guvernului nr. 1312011 privind 

dobanda legala remuneratoriei penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea 

unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar cu modificarilei completarile ulterioare. 

 

8.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, 

da dreptul partii lezate de a pretinde plata de daune-interese in conditiile prevederilor art. 1535-1536 din 

Legea nr. 28712009 privind Codul Civil rep. cu modificarilei completarile ulterioare. 

 

8.4. Prezentul contract se poate rezilia, de drept, in situatia in care obligatiile asumate prin prezentul 

contract sunt nerespectate de catre una dintre parti, in mod culpabil. 

 

8.5. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata 

furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare 

sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. 

 

8.6. In toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din 

contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

 

 

 

Art 9. Recepfie si verificari 

9.1. Achizitorul (sau reprezentantul sau) are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica 

conformitatea lor cu propunerea tehnica. 



 

 

 

 

9.2. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sai 

imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor. 

 

9.3. Receptia produselor se efectueaza in momentul livrarii la sediul achizitorului. 

 

9.4. Daca vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor din propunerea 

tehnica, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul 

contractului, de a inlocui produsele refuzate. 

 

9.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 

amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea 

unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destina ia finala. 

 

9.6. Prevederile clauzelor 9.1.- 9.5. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau 

altor obligatii prevazute in contract. 

 

Art 10. Ambalare 

 

10.1. Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fată, fara limitare, la 

manipularea din timpul transportului, tranzituluii expunerii la temperaturi extreme, la soare si la 

precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportuluii depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa 

ajunga in buna stare la destinatia finala. 

 

10.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei 

coletelor raman in proprietatea achizitorului. 

 

Art.11. Livrarea si documentele care insotesc produsele 

 

11.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand 

termenul stabilit. 

 

11.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 

 

a) factura fiscala; 

b) declaratia de conformitate; 

c) certificatul de calitate; 

d) certificatul de garanie 

 

11.3. Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parial sau total se face dupa 

receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise 

de furnizor pentru livrare. 

 

11.4. Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 

clauzelor de receptie a produselor, prevazute la articolul 9. 

 

11.5. Transportul produselor se asigura de catre furnizor in mod gratuit, conform ofertei, la sediul 

achizitorului din Bistrita, str. Tarpiului, nr,21. 

 

 

Art. 12. Perioada de garantie acordatii produselor 

 

12.1. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, 

sigilatei marcate de producator. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele 

furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a oricarei alte actiuni sau omisiuni a 

furnizoruluii ca acestea vor func iona in conditii normale. 



 

 

 

 

12.2. Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este de minim 24 luni. Perioada de 

garantie acordata produselor incepe cu data receptiei produselor la sediul achizitorului. 

 

12.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorul, in scris, in legatura cu orice plangere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 

 

12.4. La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a 

inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in 

timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o perioada de garantie de 

minim 24 de luni, care curge de la data inlocuirii produsului. 

 

12.5. Furnizorul are obligatia de a remedia produsul defect sau de a-l inlocui in termen de maxim 5 zile 

de la primirea notificarii. 

 

Art. 13. Amendamente 

 

13.1. Pe durata derularii contractului, partile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor 

contractuale, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 

comerciale legitime ale acestorai care nu au putut fi prevazute Ia data lncheierii contractului. 

 

Art. 14. Rezilierea contractului 

 

14.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii 

lezate de a cere rezilierea contractuluii de a pretinde plata de daune-interese. 

 

14.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in cazul aparitiei unor 

circumstante care nu a u putut fi prevazute la data incheierii contractului i care conduc la modificarea 

clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public. 

 

14.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renuna oricand la contract fara nici o compensatie, daca 

furnizorul da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune 

sau despagubire pentru furnizor. 

 

Art. 15. Intarzieri in indeplinirea contractului 

 

15.1. Furnizorul are obliga ia de a-si 1ndeplini obligaiile in termenul convenit prin contract. 

 

15.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare, acesta are 

obligatia de a notifica intarzierea, in timp util, achizitorului. Modificarea termenului de livrare se poate 

face cu acordul partilor, prin act aditional. 

 

15.3. In afara cazului in care furnizorul este de acord cu o prelungire a termenului, orice intarziere in 

indeplinirea contractului da achizitorului dreptul de a solicita furnizorului penalitati. 

 

 

 

Art. 16. Forta majora 

 

16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

 

16.2. Forta majora exonereaza partite contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

 

16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de aqiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 

drepturile ce li se cuveneau partilor pana Ia aparitia acesteia. 



 

 

 

 

16.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediati in 

mod complet, aparitia cazului de forta ma jora si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 

limitarii consecintelor. 

 

Art. 17. Solutionarea litigiilor 

 

17.1. Achizitoruli furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 

directe, orice nelntelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea 

con tractului. 

 

17.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitoruli furnizorul nu ajung la o rezolvare 

amiabila a divergentelor contractuale, fiecare parte poate solutionarea disputei de catre instantele 

judecatoresti competente. 

 

Art. 18. Comunicari 

 

18.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. Comunicarile intre parti se pot facei prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 

confirmarii primirii comunicarii. 

 

18.2. Orice document scris trebuie lnregistrat atat in momentul transmiterii cati in momentul primirii. 

 

Art. 19. Legea aplicabilii contractului 

 

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 

Prezentul contract se incheie la sediul autoritatii contractante, azi____________________ in 4 (patru) 

exemplare, din care unul a fost inmanat furnizorului iar celelalte 3 (trei) raman la autoritatea 

contractanta. 

 

 

ACHIZITOR, 

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita 

FURNIZOR, 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Belea Simona Maria 

 

 

 

CONTABIL SEF 

ec. Iuga Adriana 

 

 

 

VIZAT JURIDIC, 

 

 

 

 

Nr. Inregistrare_________/______________        Nr. Inregistrare________/_______________ 

 


