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INViTATⅢ DE PÅ珊CIPÅRE

Pentru aChizi卸de lucr着ri

Stimate Doarme/ Stimati Domni:

1. Bene宜ciarul a primit皿gra虹de la Ministerul Ed鵬atiei Na車onale - Unitatea de Manage彊Ie虹al

Proiectelor cu Finantare Extema, in cadrul Schemei de Gran如ri pentru Licee derula蹄in

Proiectul priv血d mv肴やm含ntul s∞undar - ROSE, st intentioneaza s5血Iizeze o坤rte din

fonduri pentru con億actarea lucr証lor pentm Care a fost emis5 prezenta血vita女e de Par霊圭ci呼ne.

h acest sens, Sunteti irrvitati sa trimi画Oferta dumneavoas脆de pret pentru um瓢聯ele

賞ucr之壷:

Extinderea r辞elei虎h細metpen励‘pa頼みe均ノダv el匂2,み柑e脚露枇I cabf料e# a /5戒紡de

Clas為a瞥鞠:

- parter: Laborator Come秘$ala P3

- etCZiI: Sdlile l■1 - 1・7

- e沈zi〃: S(紡Ie 2.1 - 2.6

2.　Ofertan担pot depune o singr商ofert肴care sa includa toate l耽r着rile solici励te, Omfom

Devizului estimativ a=uer証lor (inclusiv schitele?i specificatiile aferente), aneXat acestei

Invita申(Anexa A). Locatia proiectului poate fi iuspecta偽de ofe鵬劃申証orice moment観unte

de depunerea of証elor. Activit5tile trebuie finalizate in temen de 30 zile de la se剛岨rea

COntraCtului de c着tre ambele p5坤.

3.　Oferta durmeavoas龍宮in fonnatul indicat in Anexa B, Va fi intocm脆in conformitate cu

temenii?i conditiile de execu軒e precizate g亘va fi宙misa la:

Colegiul Economic Mangalia

Adresa: Strada Oituz, nr. 20, Mangalia

Telefon/Fax: 0241/751 126

E-mail : eCOmang@vahoo. com

Persoam de contact prof Tudose Delia - 0753013594

Coordonator proieet : prOf Ciob激Iel Raluca Simona - 0743333396

4.　Se acceptあoferte transmise in ori由nal, prin e-mall sau fax.伽cc脇轟く2加療i舟amm料eグ初E-

mil伽, Ben擁ciarnd poate solicita /ransmiterea 2‘lterioard,みot手織脇p reZOmbil ;J%施, a

q移rteiみo orjgim4)

5.　Data limita pentru primirea ofertelor de catre Beneficiar la adresa me画Onatala alineatu] 3 este:

26.05.2020, Ora 12.00. Orice ofer悔prirn脆dup肴temen山Iimi協men!ionat va fi respinsa.



6.　Pretul ofertat. Pretul total trebuie s肴includ串i costurile legate de transport, instalare/montare

(dibluri cu?urul} elemente de imbinare, COh正, Orice alte acceso壷necesare realizむii re!elei

StruCturate), §i orice aIte costuri locale necesare executiei lucr証lor la um釦oarea locatie

Colegiul Economic Mangalia. Ofeda va fi exprima脳in Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.　Valabilitatea ofertei. Oferta durmeavoastr着trebuie s義範e valわila ce] pu!in 30 zile de la data

limita pentru depunerea ofertelor mentiona偽1a alin. 5 de mai sus.

8.　Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie sa fie insot脆de urm釦oarele documente de

calificare:

i.　copie a certificat山ui de imegistrare eliberat de Oficiul Registrului Come可yului din care s肴

rezulte nunele complet, Sediul, PerSOanele autorizate/ administratorii?i domeni血de

activitate ce trebuie sa includa如executia lucrむilor care fac obiectul prezentei p調ceduri

de achizi車;

ii. infoma鎚privind experienta anterioar肴a fimei?i contracte similare (obiect, Valoare);

(勿cd este caz砂

iii. infomatii privind echipa propus肴pent則eXeCutarea COntraCtului. `ねcd este caz砂

Absenta documentelor mal sus men!ionate poate duce la descalificarea ofertantului.

9. Evaluarea?1 aCOrdarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertan亨i calHicati?i care

indeplinesc cerin串Ie te血rice, VOr fi evaluate prin compararea preturilor. Contractul se va

acorda fimei care indepline卯e toate cerintele solicitate, COnfom Devi乙u履i estim伽かal

lc‘Cr磨rilor, st Care Ofera cel mai mic pret total evaluat, fara TVA.

10. V為rug5m s着con五maヰprimirea acestei Invitatii de Participare st s肴mentionati daca um銃z肴

S肴depuneti o ofe九e sau nu.

7率i (2Pe71aわrii economici, jnteres呼i de aceast傷lucrare, Smt invitc#i譲〆cd o l,izit離れわα申e,

紡ainte de (碑,unerea Q確rteiタpentru a lua fo cuno頼れ姉detaliile Jehnice fi arhitect糊ak

n雀?reVdzute, menite s(訪n#ue碑eze elaborarea Q危rtei.

Reやonsab il achiz印i,

T疑cめse Delia

/素多言



Anexa   

Termeni şi Condiţii de Execuție*  1  
Achiziția de extindere rețea Internet

Proiect: _____________________        
Beneficiar: _________________
Ofertant: ____________________

1. Oferta de preț [a se completa de către Ofertant]

crt.
(1)

Denumirea
lucrărilor

(2)

Cant.

(3)

Pret
unitar

(4)

Valoare
Totala fără

TVA
(5=3*4)

TVA

(6=5*
%TVA)

Valoare
totala cu

TVA
(7=5+6)

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 _______ săptămâni de la
semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinatia finala indicata, conform următorului
grafic: [a se completa de către Ofertant]

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.

1 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 -  și îl returnează, semnat, Beneficiarului,

dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.



6. Specificaţii Tehnice:
(de inserat specificațiile tehnice ale lucrărilor, conform Caietului de sarcini):

A. Specificații tehnice solicitate B. Specificații tehnice ofertate
Materiale
a. Canal de cablu
Pentru  protecția  cablului  UTP  CAT  6e,  pe
traseul  dintre  patch  panel-ul  existent  in
labotratorul IT –Parter și până la switch-ul din
rack-  ul  necesar  în  etajul  1  vor  fi  realizate
traseele de canal de cablu după cum urmează:
● din patul PVC  (40x25) pentru distribuția
cablurilor pe verticala ,atat intre parter etaj 1 ,
cat si intre etajul 1 si etajul 2 ;
● din patul PVC  (25x16)   pentru distribuția
cablurilor pe orizontală, pozat pe perete, prin
holul de acces in salile de curs ;
● din patul PVC  (16x16) către și în sălile de
curs,  se  pozează  atât  pe  tavan,   cât  și  pe
peretele vertical către prizele de date .
Se vor utiliza componente de îmbinare, coturi
de legătură, transversări de la canal de cablu
pvc cu capacitate mai mare la canal de cablu
cu capacitate mai mică în funcție de necesități
și un aspect plăcut în acord cu beneficiarul.
b. Cablu UTP CAT 6e
Fiecare priză de date va fi conectată printr-un
cablu UTP CAT 6e la un port din switch-ul
instalat în rack-ul de la etajul 1.
În timpul execuției toate traseele UTP vor fi
etichetate după cum urmează:
● pe fiecare nivel al clădirii în cazul coloanei
verticale de cabluri;
● la ambele capete.
Eticheta va reprezenta un cod de identificare
al  traseului.  Formatul  codului  va  fi  ales  de
comun acord de ofertant și beneficiar. 
c. Prize de rețea aplicate
Prizele  de rețea aplicate  vor respecta  minim
standardul CAT 6e, vor fi alcătuite din două
prize RJ45 .
Prizele de date vor fi inscripționate cu codul
traseului de cablu.
d.  Switch-ul  de  24  de  porturi  pentru  o  mai
bună eficientă energetică.
Testarea și marcarea traseului



7. Devizul estimativ al lucrărilor

Art.
de

lucrar
e

Descrierea
lucrării

U.M
.

Cantitate

PREŢUL UNITAR AL
LUCRĂRII2

(în Lei, fără TVA)

PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII
(în Lei, fără TVA)

material manoperă utilaje material manoperă utilaje TOTAL
1
2
3

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________
Locul: ____________ 
Data:

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

PREŢ TOTAL (fără TVA)
TVA
VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor 
de executat


