Anexa 6.2.3 - Invitație de participare (CO-L)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic ELIE RADU
Titlul subproiectului: Școala-Modernism și Siguranță(SMS)
Acord de grant nr. SG/ R I/ 62
Botoșani, 19/10/2017
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de lucrări
Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.

Beneficiarul Liceul Tehnologic ELIE RADU, Botoșani a primit un grant de la Ministerul Educației
Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi
pentru Licee derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o
parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de
Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele
lucrări:

Instalare Sistem de supraveghere video
Camere video cu rezolutie 2 MP, cu IR 30 m , conectate la Internet – 16 buc
1 DVR 32 ch TVT TD-2732TD-PL – 1 buc
Surse alimentare – 4 buc
UPS 1200VA – 1 buc
Conectori -32 buc
Monitor 21,5 inch- 1 buc
HDD 4Tb – 1 buc
Holsuruburi, dibluri – 50 buc
Role cablu FTP+ ecran (305 m/rolă) – 3 buc
pat cablu MCS1- 100 m
Manopera
2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Devizului
estimativ al lucrărilor (inclusiv schiţele şi specificaţiile aferente), anexat acestei Invitații (Anexa A).
Locaţia proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor.
Activităţile trebuie finalizate în termen de 5 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii și
condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Liceul Tehnologic ELIE RADU, Botoșani, Str. Dragoș-vodă Nr.60
Telefon/Fax:0231541196 / 0231511423
E-mail: elieradu@gmail.com
Persoană de contact: Andrașcho Laura
4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax. În cazul ofertei transmise prin email/fax,

OFERTANȚII vor depune și oferta în original până la data de 27/10/2017.
5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este:
27.10.2017, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă şi costurile legate de transport, instalare/ şi orice
alte costuri locale necesare execuției lucrărilor la următoarea locație Liceul Tehnologic ELIE
RADU, Botoșani, Str. Dragoș-vodă Nr.60. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat
separat.

7.

Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 15 zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8.

Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:
i.
copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte
numele complet, sediul, persoanele autorizate/ administratorii și domeniul de activitate ce
trebuie să includă și execuția lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.;
ii.
informaţii privind experienţa anterioară a firmei şi contracte similare (obiect, valoare);
Absenţa documentelor mai sus menționate poate duce la descalificarea ofertantului.

9.

Evaluarea şi acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc
cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va acorda firmei care
îndeplinește toate cerințele solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor, și care oferă cel mai
mic preţ total evaluat, fără TVA.

10.

Vă rugăm să confirmați primirea acestei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să
depuneţi o ofertă sau nu.

Responsabil achiziție
Adochiței Victor

Anexa
CAIETUL DE SARCINI
A. SPECIFICAȚII TEHNICE

1.Instalare Sistem de supraveghere video
Camere video cu rezolutie 2 MP, cu IR 30 m , conectate la Internet – 16 buc
1 DVR 32 ch TVT TD-2732TD-PL – 1 buc
Surse alimentare – 4 buc
UPS 1200VA – 1 buc
Conectori -32 buc
Monitor 21,5 inch- 1 buc
HDD 4Tb – 1 buc
Holsuruburi, dibluri – 50 buc
Role cablu FTP+ ecran (305 m/rolă) – 3 buc
pat cablu MCS1- 100 m
Manopera
B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE
Art. de lucrare
1 Instalare

Sistem de
supraveghere
video

Descrierea lucrării

Instalare Sistem de
supraveghere video

Unitate
Măsură

Cantitate

NECESAR ESTIMAT
manoperă
material
utilaje

1

Camere video cu
rezolutie 2 MP, cu IR 30
m , conectate la Internet
– 16 buc
1 DVR 32 ch TVT TD2732TD-PL – 1 buc
Surse alimentare – 4 buc
UPS 1200VA – 1 buc
Conectori -32 buc
Monitor 21,5 inch- 1
buc
HDD 4Tb – 1 buc
Holsuruburi, dibluri –
50 buc
Role cablu FTP+ ecran
(305 m/rolă) – 3 buc
pat cablu MCS1- 100 m
Manopera

2
C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE
-nu este cazul

Responsabil achiziție
Adochiței Victor

Termen
de
execuție
5 ZILE

Anexa
Termeni şi Condiţii de Execuție*1
Achiziția de Instalare Sistem de supraveghere video

Proiect: Școala-Modernism și Siguranță(SMS)
Beneficiar: Liceul Tehnologic ELIE RADU
Ofertant: ____________________
1.
Nr.
crt.
(1)

Oferta de preț
Denumirea lucrărilor

Cant.

(2)

(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare Totala
fără TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totala
cu TVA
(7=5+6)

1 Instalare Sistem
de supraveghere
video

TOTAL
2.

Preţ fix:Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.

3.

Grafic de execuție:Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 1 săptămâni de la semnarea
Contractului/ Notei de Comanda, la destinatia finala indicata, conform următorului grafic

Nr.
crt.

Denumirea lucrărilor

Cant.

Termene de execuție

4.

Plățile se vor efectua in lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor
Executantului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de execuție al lucrărilor.

5.

Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 1 an de la data execuției. Vă
rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei în detaliu.

6.

Specificaţii Tehnice:
A. Specificații tehnice solicitate

7.
1

B. Specificații tehnice ofertate

Devizul estimativ al lucrărilor

Anexa Termeni și Condiții de Execuție este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește
execuția lucrărilor (Pct. 3 – perioada de execuție a lucrărilor, pct. 6A – Specificații Tehnice solicitate).
Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - şi îl returnează,semnat, Beneficiarului,
dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.

Art. de Descrierea
U.M. Cantitate
lucrare
lucrării

PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII2
PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII
(în Lei, fără TVA)
(în Lei, fără TVA)
material manoperă utilaje material manoperă utilaje TOTAL

1
2
3
PREŢ TOTAL (fără TVA)
TVA
VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat
NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul: ____________ Data:

2Prețurile

unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției
lucrărilor, precum transportul la șantier etc.

