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    CAIET DE SARCINI 
         

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
 
SC Mondo Consult SRL Buzău achiziţionează: 

- Echipamente FEDR (calculatoare tip laptop, licente); 
În vederea implementării proiectului POCU/726/6/12/136004. 

În cadrul acestui proiect SC Mondo Consult SRL Buzău va proceda la achiziţionare 
de active necorporale necesare utilizării în condiţii de legalitate a echipamentelor IT, 
respectiv licențe.  
  

2. CERINŢE GENERALE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare operator economic, 
propunerea tehnico-financiară.  

În acest sens,orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura 
în care aceasta se înscrie în limitele cerinţelor din caietul de sarcini. Oferta va fi însoţită 
de Declaraţia de Interese privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.13,14,15 din 
OUG 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 modificarile si completarile ulterioare. 

Prevederile şi cerinţele caietului de sarcini au caracter obligatoriu şi nu vor exonera 
ofertantul câştigător de răspunderea de a asigura calitatea serviciilor prestate prin 
efectuarea verificărilor necesare sau care sunt prevăzute în standardele şi normele în 
vigoare, privind starea calităţii serviciilor.  

Se interzice indicarea in documentaţii a unor specificaţii tehnice care desemnează 
procedee speciale ce pot duce la favorizarea sau eliminarea unuia sau mai mulţi 
ofertanţi. O astfel de indicaţie va fi admisă numai cu menţiunea „sau echivalent”.  

 În aceste condiţii se vor indica doar caracteristici tehnice ale 
echipamentelor ce urmează a fi livrate.   
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind 

minimale.   
În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini 
va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune 
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.   

Toate cerinţele solicitate în caietul de sarcini sunt minime şi obligatorii.  
Nerespectarea în totalitate a acestora va conduce la declararea ofertei ca fiind 

neconformă.  
3. DESCRIEREA SERVICIILOR 

Lot I:  Calculatoare tip laptop 
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În cadrul acestui proiect s-a prevăzut la cheltuieli de tip FEDR 
achiziționarea a calculatoare tip laptop necesare pentru derularea cursurilor de 
formare profesionala autorizate, initiere si specializare si evaluare finala.  
Caracteristicile minimale :  

  - Tip și model procesor : Intel® Core i5 
            - Diagonală display : 15.6” 
 - Luminozitate: 250 niti 
 - Capacitate memorie 16 GB 
 - Tip memorie : DDR4 
            - Tip stocare SSD – 512 GB 
 - Cameră Web HD 
 - Difuzoare stereo, microfon 
 - Porturi : 2x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x Audio OUT/Microfon, 1 x USB 3.2 Type C 
Gen 1, Cititor de carduri 

  
LOT II: Licențe  

În cadrul acestui proiect s-au prevazut achizitionarea a 7 seturi licente necesare 

pentru cele 7 laptop-uri dupa cum urmeaza: pachet Microsoft Office, pachet 

Microsoft Windows, antivirus.  

CERINŢE OBLIGATORII PENTRU LOTURILE I-II 
 
RECEPŢIA SERVICIILOR 
 Recepţia se va face în mod obligatoriu în baza următoarelor documente: 

- Factură fiscală; 

- Certificat de garanţie; 

- Proces verbal de recepţie şi punere în funcţiune echipamente IT; 

PLATA SERVICIILOR 

 Plata se va efectua în conturile indicate de prestator, SC MONDO 

CONSULT SRL efectuând plata către contractant prin ordin de plată în termen 

de maximum 5 de zile de la facturare.  

PREVEDERI CONTRACTUALE 

 Atribuirea contractului se va face utilizând criteriul de atribuire cu preţul 

cel mai scăzut, cu îndeplinirea condiţiilor tehnice. 

 Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Se vor oferta toate 

serviciile. Nu se acceptă oferte parţiale în cadrul loturilor şi nici oferte alternative.  

 SE POT DEPUNE OFERTE PENTRU UNUL SAU MAI MULTE LOTURI. 

Comisie, 

Butu Sebastian 
Merode Liliana 
Vlad Georgeta - Larisa 


