
 

 

 

 

 

 

Nr. 10542/07.02.2023 

 

In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

                              SCRISOARE DE INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 

601032, telefon 0234.324243 , fax 0234.313911/0234312502, intenţionează să achizitioneze Echipamente IT 

pentru Directia Cultura – Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, în conformitate cu prevederile art. 7 alineatul (5) 

din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

II. Obiectul achiziţiei:  

Echipamente IT pentru Directia Cultura – Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” 

 

III. Valoarea estimată: 

 Valoarea estimata a achizitiei publice este de 8235,29 lei fără TVA dupa cum urmeaza: 

Nr. crt Denumire produs Cantitate 

1 Laptop cu procesor Intel Core I3-1115G4, memorie 8GB, capacitate stocare 

256GB SSD, licenta SO, culoare argintiu 

3 

2 Tableta, dimensiune ecran 10,9”, rezolutie 2360x1640, CPU Hexa Core A14 

Bionic 16-core 

1 

Garantia echipamentelor: 24 luni 

   

IV. Achiziţia se finalizează prin:comanda ferma. 

V. Termen de livrare: maximum 10 zile calendaristice de la comanda ferma 

VI. Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 

         Cadrul Legal: 

 Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 395/2016 

 

     Finanţarea achizitiei publice  se va realiza din bugetul local. 

 Caracteristicile tehnice minime obligatorii: A se vedea Caietul de Sarcini nr. 9182/02.02.2023 intocmit 

de Directia Cultura – Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, Onesti.  

 

VII. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei,  formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 

Documente care insotesc oferta: 

Cerinta nr.1: 
Imputernicire scrisă, conform Formular nr. 1 din Sectiunea Formulare, prin care semnatarul ofertei este autorizat 

sa angajeze ofertantul în achiziția publică  pentru atribuirea contractului de achiziţie publica - semnat si stampilat 

în original. In situaţia în care persoana care semnează documentele ofertei este administratorul societăţii, conform 

informaţiilor din Certificatul Constatator, nu se impune prezentarea împuternicirii. 

Cerinta nr.2: 

Formularul nr.2 din Sectiunea Formulare, privind denumirea si datele de identificare ale ofertantului/candidatului, 

semnat si stampilat 

 

A.) Criterii de calificare 

Ofertantul  va  prezenta următoarele: 

Cerinta nr.1: 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se 

va prezenta Formularul nr. 6 + ANEXA din Secţiunea Formulare, semnate si stampilate in original. 

Cerinta nr.2 



 

 

Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, 

din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde 

obiectului contractului.  

Cerinta nr. 3 

Formularul nr.13 din Sectiunea Formulare – Declaratie GDPR 

   B.) Propunerea Tehnica 

Propunerea tehnica va contine:  

Cerinta nr.1: 

Document intitulat „Propunere tehnica” care va contine un comentariu prin care sa demonstreze corespondenta 

propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de sarcini. Se vor atasa si orice alte detalii pe care 

ofertantul le considera necesare pentru o analiza corecta si completa a ofertei. Conținutul propunerilor tehnice va fi 

descris în mod clar și cu un nivel suficient de detaliu. Se va prezenta Formularul nr.9 din Sectiunea Formulare. 

Cerinta nr. 3: 

Formularul nr.11 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind insusirea cerintelor tehnice si de calitate specificate 

in caietul de sarcini nr. 9182/02.02.2023  
Documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate şi ştampilate  

În cadrul Caietului de Sarcini  întocmit  de Directia Cultura – Biblioteca „Radu Rosetti” în cazul în care 

au fost definite specificaţii tehnice prin indicarea de licenţe, precedee speciale, mărci, etc., se consideră că sunt 

însoţite de menţiunea "sau echivalent". 

 

C.) Propunere Financiara 

Cerinta 1 

Formularul nr.12 -  FORMULAR DE OFERTĂ  din Sectiunea Formulare semnat si stampilat  de catre  

reprezentantul  legal al ofertantului. Preţul reprezintă preţul total al ofertei, fiind exprimat în lei fara TVA şi va 

rămâne neschimbat  până la expirarea contractului. 

Cerinta 2 

Anexa la Formularul 12 din Sectiunea Formulare semnat si stampilat de catre reprezentantul  legal al ofertantului. 

 

NOTĂ: 

       Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii prevăzute în 

prezentul anunţ. 

       Ofertele ce cuprind: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor 

transmite pana la data10.02.2023, ora 10:00  prin e-mail la adresa  oferte@onesti.ro , depunere la posta , direct 

depusa la Registratura - sediul Primăriei Oneşti, Bdul Oituz nr.17, Oneşti, jud. Bacău sau in catalogul electronic de 

produse/servicii/lucrari SEAP insotita de documentele solicitate    cu denumirea: "Echipamente IT – Biblioteca 

Municipala, Onesti” si cu CPV-ul: 30213100-6 (Rev.2) 

  

Oferta transmisa/depusa la o alta adresa si nu va fi luata in considerare. Oferta transmisa/depusa dupa 

termenul limita de primire oferte va fi considerata oferta intarziata si va fi respinsa. 

In cazul in care oferta se depune direct sau prin posta, operatorul economic trebuie sa prezinte oferta in plic 

sigilat, marcat cu denumirea achiziţiei Echipamente IT pentru Directia Cultura – Biblioteca Municipala „Radu 

Rosetti” cu menţiunea: "In atenţia Serviciului Achiziţii Publice" si inscripţia "A nu se deschide inainte de data 

10.02.2023, ora 10:00" 

 

VIII. Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut. In cazul in care doua sau mai multe oferte conţin, în cadrul 

propunerii financiare, acelaşi pret minim, atunci  în vederea desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în 

scris, respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o noua oferta de pret. 

         Modalitatea de plată: maximum 30 de zile de la receptia facturii insotita de procesul verbal de receptie. 

         Informaţii suplimentare: 

  Locul si termenul de solicitare a clarificarilor la documentele achizitiei : prin email 

cumpararidirecte@onesti.ro , cu cel putin 24 de ore înainte de termen limita primire oferte.Raspunsurile la 

solicitarile de clarificari, daca este cazul, se vor publica la adresa www.onesti.ro, Sectiunea Informatii de interes 

public,Achizitii Publice. 

Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe e-mail la adresa oferte@onesti.ro  / prin 

depunere la posta / direct depusa la Registratura – sediul Primariei Onesti, B-dul Oituz nr.17, Onesti, jud. Bacau 

pana la termen limita de primire oferte stabilita in SEAP. 

 Program Registratura: 07:30-16:00 luni, marti,miercuri, joi, 07:30-13:30 vineri. Ofertele depuse dupa 

termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini 

mailto:oferte@onesti.ro
mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
mailto:oferte@onesti.ro


 

 

conditiile de participare sau refuza incheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe 

urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare.  

Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 30 de zile de la termenul 

limita primire oferte.  

Caietul de sarcini, Proiectul de contract si formularele pentru achizitia serviciilor ce fac obiectul solicitarii 

pot fi consultate pe site-ul www.onesti.ro  la sectiunea Informatii publice de interes public/ Achizitii publice sau 

SEAP, publicitate anunturi  

Se va accesa http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice respectiv e-licitatie.ro 

 

Propunerile, tehnica si financiara, vor fi intocmite respectand caietul de sarcini.  

In cazul in care ofertantul decalarat castigator are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza 

achizitia in Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.   

 

Se vor comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), 

precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate  să  implice  societatea în 

relaţiile cu Municipiul Oneşti. 

 

Cu stimă,  

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice%20respectiv%20e-licitatie.ro
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