Anexa 6.2.2 - Cerere de ofertă (CO-S)
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Necompetitive
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Titlul subproiectului: Becoming an Economist – a Sustenaible Transformation (Best)
Acord de grant nr. AG 247/SGU/NC/II din data de 25.11.2019
Nr. 832/15.10.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de servicii, altele decât consultanță și instruire
Abonament închiriere licență Windows – an 2

Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:
1.
Beneficiarul Universitatea Babeș-Bolyai, prin Facultatea de Științe Economice și Gestiunea
Afacerilor a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități, derulată în cadrul
Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri
pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens,
sunteți invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: Abonament
închiriere licență Windows – an 2
2.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

3.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi
condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la adresa: Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul
Universitar UBB din Reșița, Compartimentul Juridic și Achiziții Publice, Piața Traian Vuia nr. 1-4,
320085, Reșița, Caraș-Severin, Telefon/Fax: 0730583047; 0374810710/0374810713; E-mail:
carmen.cuzmos@ubbcluj.ro, Persoană de contact: Carmen Cuzmoș.

4.

Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin
email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp indicat, a ofertei în
original)

5.

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3
este: 25.10.2021, ora 15:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6.

Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate serviciile prevăzute şi orice alte costuri
necesare realizării serviciilor, conform cerințelor și specificațiilor Beneficiarului. Oferta va fi
exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.

7.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data
limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.
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8.

Calificarea ofertantului: Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de
Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care
să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

9.

Evaluarea şi acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care
îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor. Contractul se va
acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic
preţ total evaluat, fără TVA.
Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei Invitații de Participare şi să menţionaţi dacă
urmează să depuneţi o ofertă sau nu.

10.

Întocmit,
Compartimentul Juridic și Achiziții Publice
Carmen Cuzmoș
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Anexa
Termeni şi Condiţii de Prestare*1
Achiziția de Servicii abonament închiriere licență Windows – an 2
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Necompetitive
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca
Titlul subproiectului: Becoming an Economist – A Sustainable Transformation! (BEST)
Acord de grant nr. AG 247/SGU/NC/II/25.11.2019
Ofertant: ____________________
1.

Oferta de preț [a se completa de catre Ofertant]

Nr.
crt.
(1)

Denumirea serviciilor
(2)
Abonament închiriere licență
Office 365 ProPlus -3 licente si
Windows 10 Education Upgrade
-3 licente, 12 luni

1

Cant.
(3)

Pret
unitar
(4)

Valoare
Totala
fără TVA
(5=3*4)

TVA
(6=5* %TVA)

Valoare totala
cu TVA
(7=5+6)

3
abona
mente

2.

Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării
contractului.

3.

Calendar de realizare a serviciilor: Serviciile prevăzute se realizează în cel mult două
săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, conform următorului program:
[a se completa de către Ofertant]

Nr.
crt.

1

Denumirea serviciilor
Abonament închiriere licență
Office 365 ProPlus -3 licente si
Windows 10 Education Upgrade -3
licente, 12 luni

Cant.

Termene de realizare

3 abonamente

4. Plata facturii se va efectua in lei, 100% la realizarea efectivă a serviciilor prevăzute, pe baza
facturii Prestatorului şi a procesului verbal de recepţie.

5. Specificaţii Tehnice:

1

Anexa Termeni si Conditii de Prestare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care
doreste prestarea serviciilor (Pct. 3 – perioada de realizare a serviciilor, pct. 5A – Specificatii Tehnice solicitate).
Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.5B - şi îl returneaza Beneficiarului semnat,
daca accepta conditiile de prestare cerute de Beneficiar.
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A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de către Ofertant]

Servicii abonament închiriere licență Office 365
ProPlus si Windows 10 Education Upgrade – 12
luni
Pachetul contine:
- 3 licente Windows 10 Educational
Upgrade
- 3 licente Office365 Pro Plus
(aplicațiile Office permanent
actualizate: Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Teams și altele)

Notă: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care
indică o anumită origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert,
un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta
a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent» Acestea specificatii
vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca
sau producator.
Valabilitatea ofertei _____________ zile de la termenul limită de depunere

NUMELE OFERTANTULUI_____________________
Semnătură autorizată___________________________
Locul:
Data:
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