CAIET DE SARCINI
privind achiziţia de obiecte promoţionale şi echipamente/dotări necesare desfăşurării activităţilor
din cadrul proiectului "Contract de servicii EFSA–ANSVSA nr. OC/EFSA/DATA/2014/02-LOT2-CT01
cu titlul “Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology - fourth
support; LOT 2 – “The adults’ survey”, including subjects from 10 to 74 years old” (”Sprijin pentru
studii naţionale privind consumul de alimente în conformitate cu EU Menu – Lot 2: Studiu privind
alimentaţia adulţilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 74 de ani”).
Lot I: Furnizare obiecte promoţionale, respectiv pixuri, bloc notes, mapa, carte de alimentebrosură.
Cod CPV : 39294100-0- produse informative şi de promovare; 30192121-5 – pixuri;
22816100-4- blocnotesuri, 30199500-5 –bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole
similare; 79823000-9 - servicii de tiparire si livrare; 22150000-6 - broşuri
Lot II „Furnizare echipamente/dotări, respectiv laptopuri şi licenţe aferente, multifuncţională
laser color, videoproiector, HDD extern, consumabile- cartuşe –tonere)
Cod CPV : - 30213100-6 - computere portabile ; 48214000-1 - pachete software pentru sisteme de
operare de reţea; 48310000-4 - pachete software pentru creare de documente ;30232110-8 –
imprimante laser ; 38652120-7 - videoproiectoare ; 30233132-5 - unitati de hard-disk; - 30192113-6
- cartuse de cerneala; 30125110-5 - toner pentru imprimantele laser/faxuri

1. BAZA LEGALĂ
Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice şi a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016.
2. BENEFICIAR
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei
Libere nr. 1, sector 1, tel.0374.150.200, fax : 021.312.49.67, e-mail: office@ansvsa.ro, este autoritatea
responsabilă de implementarea proiectului, de organizarea procesului de achiziţie publică şi de urmărire a
derularii contractului.
3.

DOMENIUL DE APLICARE

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)
coordonează implementarea Contractului de Servicii ”Sprijin pentru studii naţionale privind consumul
de alimente în conformitate cu EU Menu – Lot 2: Studiu privind alimentaţia adulţilor cu vârsta
cuprinsă între 10 şi 74 de ani OC/EFSA/DATA/2014/02” în parteneriat cu Institutul Naţional de
Sănătate Publică (INSP). Contractul este finanţat de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa
Alimentelor (EFSA), şi se desfăşoară în perioada 2015 – 2019 - Contract de finanţare EFSA ANSVSA nr. OC/EFSA/DATA/2014/02-Lot2-CT01.
Scopul acestui proiect este realizarea studiului „Ce are Românul în Farfurie” (CARF) privind
consumul de produse alimentare din România pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 10 şi 74 de ani.
Informaţiile colectate vor fi utilizate pentru dezvoltarea unei baze de date privind consumul de alimente
la nivel naţional, în conformitate cu cerinţele EFSA, instrument deosebit de util în vederea evaluării
riscurilor în domeniul siguranţei alimentelor la nivel naţional şi la nivelul întregii Uniuni Europene.
Furnizarea de obiecte promoţionale respectiv pixuri, bloc notes, mapa, carte de alimentebrosură şi de echipamente/dotări, respectiv laptopuri şi licenţe aferente, multifuncţională laser
color, videoproiector, HDD extern, consumabile- cartuşe –tonere), contribuie la realizarea obiectivelor
proiectului menţionat .
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4. OBIECTUL CONTRACTULUI :
Lot I - Furnizare obiecte promoţionale, respectiv: pixuri, bloc notes, mapa, carte de alimentebrosură.
Lot II- „Furnizare echipamente/dotări, respectiv: laptopuri şi licenţe aferente, multifuncţională

laser color, videoproiector, HDD extern, consumabile- cartuşe –tonere) necesare desfăşurării
activităţilor din cadrul proiectului "Contract de servicii EFSA–ANSVSA nr. OC/EFSA/DATA/2014/02LOT2-CT01 cu titlul “Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu
methodology - fourth support; LOT 2 – “The adults’ survey”, including subjects from 10 to 74 years
old” (”Sprijin pentru studii naţionale privind consumul de alimente în conformitate cu EU Menu – Lot
2: Studiu privind alimentaţia adulţilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 74 de ani”).
Durata Contractului de furnizare va fi din momentul semnării de ambele părţi şi până la 31.12.2016.

Operatorii economici interesaţi să participe vor depune ofertele financiare şi ofertele tehnice pentru
fiecare lot prezentat, în tabelul de mai jos:
Lot I. Furnizare obiecte promoţionale, respectiv pixuri, bloc notes, mapa, carte de alimentebrosură.

Nr.
crt.

Denumire
Produs/servicii/lucrări

Specificatii
tehnice

UM

Cant.

1

Pix

Pixuri plastic, culoare albă,
personalizate EFSA - ANSVSA

buc

1600

buc

1600

buc

1600

buc

1600

2

Bloc-notes

3

Mapă

4

Carte de alimente (Picture
Book) - broşură cu imagini
alimente pentru
determinarea porţiilor
alimentare

Bloc-notes cu 30 coli albe in
interior, coperti personalizate
color - text şi sigle EFSA –
ANSVSA 250g/mp, sistem
legare cu spire, format A5
Mapa prezentare - Format A4
inchis, carton 300 g/mp, DCL
lucios , cu
buzunar pentru documente,
printare policromie o faţă ,
personalizate
text şi sigle EFSA – ANSVSA
Format A5 Color, tehnoredactare
imagini şi text, 60 pagini faţă –
verso,
copertă
color
personalizată min. 170 gr.,
sistem de prindere cu capse,
imprimare pe hârtie subţire –
minim 70 gr.

Preţul
Unitar
RON fără
TVA

Valoarea
Totală
RON fără
TVA

Valoare
totală Ron
cu TVA

Lot II. Furnizare echipamente/dotări, respectiv: laptopuri şi licenţe aferente, multifuncţională
laser color, videoproiector, HDD extern, consumabile- cartuşe –tonere)
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Nr.
Denumire
crt. Produs/servicii/lucrari

1

Laptop

Specificatii
tehnice

UM

Diagonala 17.3 inch, format: Full HD, suprafata
ecran mat (anti-glare), Procesor cu 4 nuclee Intel®
Core™ i7-6700HQ (6M Cache, up to 3.50 GHzgeneratia 6-nucleu skylake), Memorie 16GB-DDR
4, Hard disk 1TB (7200 RPM) + min. 128GB SSD,
Placa video GeForce GTX 950M 4GB GDDR-3,
Unitate optica DVD-RW, Conectori: 3 USB 3.0, 1- Buc
USB-C 3.1, 1-RJ-45, 1-HDMI, 1 Audio-Combo, 1
mini display port, Lan-10/100/1000, wireless
802.11ac, bluetooth 4.0, Acumulator 4 sau 6 celule
Li-Polymer, camera web, citittor carduri 4-in-1, sau
echivalent

1

Buc

3

Buc

3

Buc

1

Rezoluţie min. 800x600, Contrast min 10000,
Lumeni min. 2000, conector-vga, hdmi, svideo, usb Buc
sau echivalent

1

3 TB, USB 3.0, Hdd 2.5 inch, portabil

Buc

3

-

Buc

5

-

Set

3

Laptop

3

Licenta Windows

Windows PRO 64 biti English

4

Licenta Microsoft
Office

5

Multifunctional Laser
Color

32-bit/x64, English (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote)
Format min A6 - max A3 Imprimare alb
negru/color min. 22 ppm A4 alb negru şi color,
rezoluţie copiere min. 600x600 dpi, funcţii copiere,
scanare, imprimare, rezoluţie printare min 600 x
600, rezoluţie scanare min. 600x600, faţă-verso
automat, Memorie internă 2048 Mb, HDD - min.
250, interfaţă reţea, usb, retea wireless - sau
echivalent, caracteristici ecran LCD min. 8 inch,
cititor carduri, alimentator automat de documente,
sau echivalent

6

Videoproiector

7

HDD Extern

8

9

2

Diagonala 17.3 inch, format: Full HD, suprafata
ecran mat (anti-glare), Procesor cu 2 nuclee Intel®
Core™ i5-6200U (3M Cache, up to 2.80 GHz),
Memorie 8GB-DDR 3, Hard disk 1TB (5400
RPM), Placa video Radeon R7 M340 2GB GDDRBuc
3, Unitate optica DVD-RW, Conectori: 2 USB 2.0,
2- USB-3.0, 1-RJ-45, 1-HDMI, 1 Audio-Combo, 1
VGA, Lan-10/100/1000, Acumulator 4 sau 6 celule
Li-Polymer, camera web, citittor carduri 4-in-1, sau
echivalent

2

Consumabile – Cartuşe
alb negru aferente
multifuncţional laser
color de la poz. 5
Consumabile – Cartuşe
color (cyan, magenta,
yellow) aferente
multifuncţional laser
color de la poz. 5

Cant.

3

Preţul
Unitar
RON
fara
TVA

Valoarea
Valoare
Totală
totală
RON
Ron cu
fără
TVA
TVA

5. SPECIFICAŢII TEHNICE
a. Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale. Propunerea tehnică se va întocmi cu
respectarea minimă a cerinţelor tehnice pentru fiecare categorie de produse care urmează a se livra conform
specificaţiilor detaliate în prezentul Caiet de sarcini.
b. Propunerea tehnică se va întocmi în concordanţă cu specificaţiile tehnice solicitate de către achizitor şi
va fi detaliată conform specificaţiilor de mai sus.
c. Ofertantul va prezenta toate caracteristicile şi specificaţiile tehnice pentru produsele ofertate, astfel încât să se
poată demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini. Oferta va fi prezentată
obligatoriu în limba română.
Nota: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de
fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu
uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de « sau echivalent ».
6. PROPUNEREA FINANCIARĂ:
Bugetul alocat pentru :

Lot I: „Furnizare obiecte promoţionale, respectiv pixuri, bloc notes, mapa, carte de alimentebrosură” are o valoare estimativă de 19.333,12 lei fără TVA;
Lot II: „Furnizare echipamente/dotări, respectiv laptopuri şi licenţe aferente, multifuncţională
laser color, videoproiector, HDD extern, consumabile- cartuşe –tonere)” are o valoare estimativă de
33.608, 30 lei fără TVA.
Oferta financiară nu poate depăşi bugetul alocat. Orice ofertă care depăşeşte bugetul alocat va fi declarată
neconformă.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA şi TVA explicitat separat.
Oferta financiară va cuprinde obligatoriu şi Anexa I - Bugetul defalcat al contractului, privind modul de
formare a preţului ofertei.
Preţul ofertei va cuprinde toată gama de produse, aferente fiecărui lot, care fac obiectul achiziţiei.
În Anexa I - Bugetul defalcat al contractului se va detalia preţul pentru fiecare categorie de produs solicitat.
Atribuirea se va face pe fiecare lot în parte, pentru toate produsele solicitate, oferta financiară fiind analizată şi
evaluată pentru toate componentele solicitate.
Lipsa a cel puţin unui produs sau neconformitatea preţului ofertat cu preţurile din Anexa I - Bugetul defalcat al
contractului, precum şi depăşirea bugetului alocat, va conduce la descalificarea ofertei financiare ca
neconformă.
ANEXA I - BUGETUL DEFALCAT AL CONTRACTULUI
Lot I: Furnizare obiecte promoţionale, respectiv pixuri, bloc notes, mapa, carte de alimentebrosură.
Nr.
crt.

Denumire
Produs/servicii/lucrări

Specificatii
tehnice

UM

Cant.

1

Pix

Pixuri plastic, culoare albă,
personalizate EFSA - ANSVSA

buc

1600

4

Preţul
Unitar
RON fără
TVA

Valoarea
Totală
RON fără
TVA

Valoare
totală Ron
cu TVA

2

Bloc-notes

3

Mapă

4

Carte de alimente (Picture
Book) - broşură cu imagini
alimente pentru
determinarea porţiilor
alimentare

Bloc-notes cu 30 coli albe in
interior, coperti personalizate
color - text şi sigle EFSA –
ANSVSA 250g/mp, sistem
legare cu spire, format A5
Mapa prezentare - Format A4
inchis, carton 300 g/mp, DCL
lucios , cu
buzunar pentru documente,
printare policromie o faţă,
personalizate
text şi sigle EFSA – ANSVSA
Format A5 Color, tehnoredactare
imagini şi text, 60 pagini faţă –
verso,
copertă
color
personalizată min. 170 gr.,
sistem de prindere cu capse,
imprimare pe hârtie subţire –
minim 70 gr.

buc

1600

buc

1600

buc

1600

Lot II: Furnizare echipamente/dotări, respectiv laptopuri şi licenţe aferente, multifuncţională

laser color, videoproiector, HDD extern, consumabile- cartuşe –tonere

Nr.
Denumire
crt. Produs/servicii/lucrari

1

Laptop

Specificatii
tehnice

UM

Diagonala 17.3 inch, format: Full HD, suprafata
ecran mat (anti-glare), Procesor cu 4 nuclee Intel®
Core™ i7-6700HQ (6M Cache, up to 3.50 GHzgeneratia 6-nucleu skylake), Memorie 16GB-DDR
4, Hard disk 1TB (7200 RPM) + min. 128GB SSD,
Placa video GeForce GTX 950M 4GB GDDR-3,
Unitate optica DVD-RW, Conectori: 3 USB 3.0, 1- Buc
USB-C 3.1, 1-RJ-45, 1-HDMI, 1 Audio-Combo, 1
mini display port, Lan-10/100/1000, wireless
802.11ac, bluetooth 4.0, Acumulator 4 sau 6 celule
Li-Polymer, camera web, citittor carduri 4-in-1, sau
echivalent
Diagonala 17.3 inch, format: Full HD, suprafata
ecran mat (anti-glare), Procesor cu 2 nuclee Intel®
Core™ i5-6200U (3M Cache, up to 2.80 GHz),
Memorie 8GB-DDR 3, Hard disk 1TB (5400
RPM), Placa video Radeon R7 M340 2GB GDDR3, Unitate optica DVD-RW, Conectori: 2 USB 2.0, Buc
2- USB-3.0, 1-RJ-45, 1-HDMI, 1 Audio-Combo, 1
VGA, Lan-10/100/1000, Acumulator 4 sau 6 celule
Li-Polymer, camera web, citittor carduri 4-in-1, sau
echivalent

Cant.

2

2

Laptop

3

Licenta Windows

Windows PRO 64 biti English

Buc

3

4

Licenta Microsoft
Office

32-bit/x64, English (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote)

Buc

3

5

1

Preţul
Unitar
RON
fara
TVA

Valoarea
Valoare
Totală
totală
RON
Ron cu
fără
TVA
TVA

5

Multifunctional Laser
Color

6

Videoproiector

7

HDD Extern

8

9

Consumabile – Cartuşe
alb negru aferente
multifuncţional laser
color de la poz. 5
Consumabile – Cartuşe
color (cyan, magenta,
yellow) aferente
multifuncţional laser
color de la poz. 5

Format min A6 - max A3 Imprimare alb
negru/color min. 22 ppm A4 alb negru şi color,
rezoluţie copiere min. 600x600 dpi, funcţii copiere,
scanare, imprimare, rezoluţie printare min 600 x
600, rezoluţie scanare min. 600x600, faţă-verso
automat, Memorie internă 2048 Mb, HDD - min.
250, interfaţă reţea, usb, retea wireless - sau
echivalent, caracteristici ecran LCD min. 8 inch,
cititor carduri, alimentator automat de documente,
sau echivalent

Buc

1

Rezoluţie min. 800x600, Contrast min 10000,
Lumeni min. 2000, conector-vga, hdmi, svideo, usb Buc
sau echivalent

1

3 TB, USB 3.0, Hdd 2.5 inch, portabil

Buc

3

-

Buc

5

-

Set

3

7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este „PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”. Preţul
contractului este ferm, nu se actualizează.
8. LIVRARE A PRODUSELOR
a) Sediul Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor cu sediul în Bucureşti, Piaţa
Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti
b) Livrarea se va face in maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică.
c) Produsele livrate vor fi însoţite de:
- Aviz de însoţire;
- Factura fiscală;
- Certificatul de garanţie al produselor, după caz;
9. RECEPTIA CANTITATIVA SI CALITATIVA
 Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se face la sediul achizitorului, la momentul livrării, în prezenţa
delegaţilor ambelor părţi, întocmindu-se un Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de
ambele părţi.
 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a se verifica
conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl
respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
10. GARANŢIA - Garanţia produselor: minim 24 luni, după caz.
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11. PLATA - Plata se va efectua cu Ordin de Plata în 30 de zile de la data primirii facturii emisă de furnizor, în
baza Procesului verbal de recepţie calitativă şi cantitativă.

Manager de proiect: Dr. Mihai PONEA
Asistent proiect : Monica NEAGU
Coordonator financiar: Irina COMAN
Responsabil achiziţii: Paula CURPĂN
Responsabil management date: Felix NICOLESCU
Responsabil management date: Dr. Robert CHIOVEANU
Responsabil management date : Bogdan TĂNĂSESCU
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