
Furnizare produse IT
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Universitatea Aurel Vlaicu  din Arad 
Cod de identificare fiscala: 3519500; Adresa: Strada: Revolutiei, nr. 77; Localitatea: Arad; Cod NUTS: RO421 Arad; Cod postal: 310130;
Tara: Romania; Persoana de contact: Corina Borza; Telefon: +40 257280702; Fax: +40 257280702; E-mail: achizitii@uav.ro; Adresa internet:
(URL) www.uav.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Educatie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Furnizare produse IT
Numar referinta: 3519500/2022/3

 
II.1.2) Cod CPV principal
30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Obiectul contractului îl constituie achizitia de produse IT în cadrul proiectului “POC  SMIS 149371”, proiect finanțat în cadrul
Programului Operațional Competitivitate, Operațiunea - Îmbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice în
domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si ecultura.
Produsele care urmează să fie achizitionate constau in:
-   Computere portabile 185 buc.
-   Computer de birou 6 buc.
-   Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii 6 buc.
-   Tablete grafice 6 buc.
-   Camera web 6 buc.
-   Ecrane 6 buc.
-   Videoproiectoare 6 buc.
Valoarea totala estimata a contractului conform bugetului aprobat – 664.473,65 lei fara TVA, din care:
- Computere portabile 185 buc.x 3.045,25 = 563.371,25 lei
- Computer de birou 6 buc.x 3.045,25 = 18.271,50 lei
- Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii 6 buc. x 8.120,67 = 48.724,02 lei
- Tablete grafice 6 buc.x 812,07 = 4.872,42 lei
- Camera web 6 buc.x 2.030,17 = 12.181,02 lei
– Ecrane 6 buc. x 812,07 = 4.872,42 lei
– Videoproiectoare 6 buc.x 2030,17 = 12.181,02 lei
Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.  107/2017),  coroborat cu prevederile art.  24 alin.  (3) si  art.  55 alin.  (1) din Hotararea Guvernului nr.  395/2016,
autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 4 zile inainte de data
stabilita pentru depunerea ofertelor.
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Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile
 

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 623579
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30213100-6 Computere portabile (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare: 
Municipiul AradMunicipiul Arad

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare produse IT în cadrul proiectului “POC  SMIS 149371”.
- Computere portabile 185 buc.
- Computer de birou 6 buc.
- Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii 6 buc.
- Tablete grafice 6 buc.
- Camera web 6 buc.
– Ecrane 6 buc.
– Videoproiectoare 6 buc.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Furnizare produse IT pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și extinderea clădirii corp A din
str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială corp B”

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
4990 / 20.06.2022
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V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 2
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
UNION CO 
Cod de identificare fiscala: RO 16591086; Adresa: Strada Miron Costin, Nr. 12A; Localitatea: Cluj-Napoca; Cod NUTS: RO113 Cluj;
Cod postal: 400552; Tara: Romania; Telefon: +40 264592246; Fax: +40 264592246; E-mail: office@unionco.ro; Adresa internet: (URL)
www.unionco.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 654148,08
Valoarea totala a contractului/lotului: 623579
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2022
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