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Secțiunea I: Autoritatea contractantă 

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact 
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I. L. Caragiale Bucuresti 
Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2 
În atenția: Razvan Sandu 
021452 Bucuresti 
ROMÂNIA 
Telefon: +40 212522404 
E-mail: achizitii@unatc.ro 
Fax: +40 212522404 
Adresă (adrese) Internet:  
Adresa generală a autorității contractante: www.unatc.ro 
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro 
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior 
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog 
competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de 
contact menționat(e) anterior 
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact 
menționat(e) anterior 
I.2)Tipul autorității contractante 
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau 
locale ale acestora 
I.3)Activitate principală 
Educație 
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante 
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu 

Secțiunea II: Obiectul contractului 

II.1)Descriere 
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: 
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Echipamente IT si echipamente fotografice pentru dotarea laboratoarelor din cadrul 
proiectului CINETic. 
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 
Produse 
Cumpărare 
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: SEDIUL BENEFICIARULUI. 
Cod NUTS RO321 
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de 
achiziție dinamic (SAD) 
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice 
II.1.4)Informații privind acordul-cadru 
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor 
Achizitiile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt impartite in trei loturi ce reprezinta 
echipamente IT hardware si software, echipamente foto si echipamente 3D(imprimanta si 
scaner) pentru dotarea LABORATORULUI 3 si LABORATORULUI 4 din cadrul CINETic. 
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) 
30141200, 30232100, 32323000, 38651000, 38651100 
II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP) 
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu 
II.1.8)Loturi 
Contractul este împărțit în loturi: da 
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi 
II.1.9)Informații privind variantele 
Vor fi acceptate variante: nu 
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului 
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul: 
In cadrul procedurii se vor achizitiona urmatoarele: 
LOT 1 – Echipamente IT 
Nr. 
Crt. Denumire Bucati 
1 Statie grafica cu monitor 4k 3 
2 Statie grafica integrata 7 
3 Statie grafica cu monitor 8 
4 Monitoare HD 3 
5 Monitoare duo 4K 2 
6 Tablete grafice A5 config 1 10 
7 Tablete grafice config 2 4 
8 Surse UPS cu baterii, configuratia 1 10 
9 Surse UPS cu baterii, configuratia 2 10 
10 Multifunctionala color cu dispozitiv de reincarcare config 1 1 
11 Scanner 2D 2 
12 Video proiectoare 2 
13 Casti Audio 18 
LOT 2 – Echipamente FOTO 
Nr. 
Crt. Denumire Bucati 
1 Camere foto configuratia 1 3 
2 Camere foto configuratia 2 5 



3 Camere Foto DSLR cu zoom 2 
4 Seturi de lentile fixe pentru apara fot CANON 1 
LOT 3 – Echipamente 3D 
Nr. 
Crt. Denumire Bucati 
1 Scaner 3D 2 
2 Imprimanta 3D 1 
Valoarea estimata a echipamentelor: 
LOT 1: 868 447,8 RON fara TVA 
LOT 2: 311 420 RON fara TVA 
LOT 3: 218 960 RON fara TVA 
Total LOTURI: 1 398 827,5. 
Valoarea estimată fără TVA: 1 398 827,80 RON 
II.2.2)Informații privind opțiunile 
Opțiuni: nu 
II.2.3)Informații privind reînnoirile 
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare 
în zile: 80 (de la data atribuirii contractului) 

Informații privind loturile 

Lot nr: 1 Denumire: ECHIPAMENTE IT 
1)Descriere succintă 
Nr. 
Crt Denumire produse Cantitate/buc 
1 Statie grafica cu monitor 4k 3 
2 Statie grafica integrata 7 
3 Statie grafica cu monitor 8 
4 Monitoare HD 3 
5 Monitoare duo 4K 2 
6 Tablete grafice A5 config 1 10 
7 Tablete grafice config 2 4 
8 Surse UPS cu baterii, configuratia 1 10 
9 Surse UPS cu baterii, configuratia 2 10 
10 Multifunctionala color cu dispozitiv de reincarcare config 1 1 
11 Scanner 2D 2 
12 Video proiectoare 2 
13 Casti Audio 18. 
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) 
30213300 
3)Cantitate sau domeniu 
Conform punct 1 de mai sus. 
Valoarea estimată fără TVA: 868 447,80 RON 
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare 
5)Informații suplimentare privind loturile 
Valoarea garantiei de participare este: 17 368 RON. 

Lot nr: 2 Denumire: ECHIPAMENTE FOTOGRAFICE 
1)Descriere succintă 



Nr. 
Crt Denumire produse Cantitate/buc 
1 Camere foto configuratia 1 3 
2 Camere foto configuratia 2 5 
3 Camere Foto DSLR cu zoom 2 
4 Seturi de lentile fixe pentru apara fot CANON 1. 
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) 
38651000 
3)Cantitate sau domeniu 
In conformitate cu descrierea de la punctul 1. 
Valoarea estimată fără TVA: 311 420 RON 
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare 
5)Informații suplimentare privind loturile 
Valoarea garantiei de participare este: 6 228 RON. 

Lot nr: 3 Denumire: ECHIPAMENTE 3D 
1)Descriere succintă 
Nr. 
Crt Denumire produse Cantitate/buc 
1 Scaner 3D 2 
2 Imprimanta 3D 1. 
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice) 
30216110 
3)Cantitate sau domeniu 
Conform punct 1 de mai sus. 
Valoarea estimată fără TVA: 218 960 RON 
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare 
5)Informații suplimentare privind loturile 
Valoarea garantiei de participare este: 4 379 RON. 

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice 

III.1)Condiții referitoare la contract 
III.1.1)Depozite și garanții solicitate: 
Cuantumul garantiei de participare este de: 17 368 RON pentru Lotul 1; 6 228 RON pentru 
Lotul 2 si 4 379 RON pentru Lotul 3. 
Perioada de valabilitate a garantiei: 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor. 
Garantia de participare poate fi constituita si în valuta, cursul de referinta calculat pentru 
plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a României (BNR). Data de referinta 
calculata 
pentru constituirea garantiei de participare in valuta va fi: cu 3 zile înainte de data limita de 
depunere a ofertelor. 
Modul de constituire a garantiei de participare: in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) 
din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare: prin virament bancar in 
contul RO73TREZ7025005XXX000181, deschis la Trezoreria Sector 2 sau prin Scrisoare de 
garantie emisa în conditiile legii de o societate bancara; sau printr-un instrument de 
garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, conform modelului prezentat in 
Formularul 6 din Sectiunea Formulare. 
Documentele vor fi scanate si atasate în SEAP astfel încât sa fie lizibile, numai în format PDF 
sau JPG, iar originalele vor fi transmise la sediul autoritatii contractante (Str. Matei Voievod 



nr. 75-77, sector 2, Bucuresti) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. 
Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de 
participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar 
toti membrii grupului de operatori economici. În situatia în care un ofertant depune oferta 
pentru un lot sau mai multe loturi, pentru constituirea garantie de participare trebuie avut în 
vedere ca se poate constitui o singura garantie, caz în care se va mentiona obligatoriu 
valoarea pentru fiecare lot, sau se poate constitui câte o garantie de participare pentru 
fiecare lot în parte. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare 
produse va fi de 10 % din valoarea de incheiere a contractului fara TVA si se constituie prin 
scrisoare de gararantie bancara sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o 
societate de asigurari. 
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile 
relevante care le reglementează: 
Fonduri structurale. 
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul: 
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
III.1.4)Alte condiții speciale 
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu 
III.2)Condiții de participare 
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la 
înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei 
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Declaratie 
privind eligibilitatea; 
2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006; 
3. Declaratie privind inexistenta conflictului de interese conform prevederilor art.69^1 din 
OUG nr.34/2006: persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: 
Adrian Ioan TITIENI; Nicolae MANDEA; Ion Alexandru BERCEANU; Mariana CAMARASAN; 
Damian Laurentiu-Nicusor DAMIAN; Ioan CALIN; Razvan SANDU; Sofia MIHAILESCU; Camelia 
BUNEA; Ana-Maria CHELARU. 
4. Declaratie privind participarea cu oferta independenta; 
5. Pentru persoanele juridice/fizice romane si/sau straine: 
a. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 
administrativ teritoriale de pe raza careia societatea îsi are sediul social privind plata 
obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. 
b. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale. 
"Certificatele fiscale vor prezenta LIPSA datoriilor scadente în luna anterioara celei în care 
este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor". Documentele se vor prezenta in 
original, în copie legalizata sau in copie lizibila pe care se va mentiona sub semnatura 
”conform cu 
originalul”. 
In cazul in care din documentele solicitate mai sus reiese ca operatorul/operatorii 
economic/i are/au obligatii de plata, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a-l/i 
exclude pe acesta/acestia din procedura de atribuire a contractului în cauza. 
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind 
indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul 
salonarilor 
sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. 



In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei 
datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie 
raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. 1. Pentru persoanele juridice/fizice 
romane 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca obiectul de 
activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie 
publica (din care sa rezulte faptul ca obiectul contractului are corespondenta in codul CAEN 
al certificatului constatator emis de ONRC). Informatiile cuprinse in certificatul constatator 
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va 
prezenta in original, in copie legalizata sau in copie pe care se va mentiona sub semnatura 
”conform cu originalul”. 
Ofertantii clasati pe primele locuri, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul 
procedurii de atribuire, vor prezenta pentru conformitate documentul in original sau copie 
legalizata (daca initial nu a fost prezentat astfel). 
2. Pentru persoanele juridice straine 
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare, atestare ori apartenenta 
din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita si poate desfasura activitati ce 
fac obiectul achizitiei publice, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a 
ofertantului – in traducere certificata in limba romana. 
III.2.2)Capacitatea economică și financiară 
III.2.3)Capacitatea tehnică 
III.2.4)Informații privind contractele rezervate 
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii 
III.3.1)Informații privind o anumită profesie 
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu 
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor 
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu 

Secțiunea IV: Procedură 

IV.1)Tipul procedurii 
IV.1.1)Tipul procedurii 
Deschisă 
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să 
participe 
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului 
IV.2)Criterii de atribuire 
IV.2.1)Criterii de atribuire 
Cel mai mic preț 
IV.2.2)Informații despre licitația electronică 
Se va organiza o licitație electronică: nu 
IV.3)Informații administrative 
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă: 
D225/2015 
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract 
nu 
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a 
documentului descriptiv 



Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 9.7.2015 
- 06:00 
Documente contra cost: nu 
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare 
15.7.2015 - 16:00 
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către 
candidații selectați 
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 
română. 
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta 
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor) 
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor 
Data: 10.8.2015 - 18:00 
Locul:  
In SEAP 
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu 

Secțiunea VI: Informații complementare 

VI.1)Informații privind periodicitatea 
Această achiziție este periodică: nu 
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene 
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: 
da 
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiectul: “CENTRUL INTERNATIONAL DE 
CERCETARE SI EDUCATIE IN TEHNOLOGII NOVATIV CREATIVE, Acronim: CINETic” Programul 
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE, axa prioritara 2, 
cofinantat prin Fondul Europena de Dezvoltare Regionala “Investitiipentru viitorul 
dumneavoastra”, poarta numarul 652, în cadrul POS CCE – AXA II, operatiunea O221-2013 cu 
ID 1957. 
VI.3)Informații suplimentare 
1. Informatii generale - prezentare formular Informatii generale din sectiunea Formulare 
2. Participarea la procedura: 
Este permisa tuturor operatorilor economici, indiferent de nationalitate, atât persoane fizice 
autorizate, cat si persoane juridice. Toate documentele solicitate in scopul demonstrarii 
îndeplinirii criteriilor de calificare vor fi in limba romana. In cazul ofertantilor (persoane fizice 
sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise in limba in 
care au fost emise, însotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. 
3. Preturi egale: 
In situatia in care exista 2 sau mai multe oferte cu preturi egale situate pe primul loc, 
autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii 
electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. 
VI.4)Căi de atac 
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac 
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
030084 Bucuresti 
ROMÂNIA 
E-mail: office@cnsc.ro 
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Telefon: +40 213104641 
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro 
Fax: +40 213104642 
VI.4.2)Utilizarea căilor de atac 
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a 
cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^/2 din O.U.G. nr.34/2006. 
E obligatorie garantia de buna conduita cf. art. 271^1 (1) (pt vir contul de la pct. III.1.1a). 
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac 
Echipa de management a proiectului Cinetic din cadrul UNATC  
Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2 
021452 Bucuresti 
ROMÂNIA 
Telefon: +40 2125224048 
Fax: +40 212522404 
VI.5)Data expedierii prezentului anunț: 
21.5.2015 
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