LICEUL TEHNOLOGIC VENCZEL JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA
str. Toplița, nr. 20, 530241, Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Csíkszereda, Taploca út, 20 szám, 530241, Hargita megye
Tel./Fax: +40(0)366 104 215
e-mail: gs.venczeljozsef@eduhr.ro, venczel.iskola@venczeljozsef.ro ǀ www.venczeljozsef.ro

SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ
Liceul Tehnologic „Venczel József” din Miercurea Ciuc, în calitate de autoritate
contractantă, vă solicită oferta de preț pentru: Montarea și instalarea camerelor
video de supraveghere existente în sălile de clasă și pe coridoare. Aceste camere
au fost achiziționate în anii anteriori, dar în anul 2020 au fost demontate, pentru
că clădirea școlii a fos reabilitată. După terminarea lucrărilor camerele de
supraveghere trebuie montate la locul lor și reglate de către o firmă autorizată.
Cod CPV:

51314000-6 (Servicii de instalare de echipament video)

Obiectul achiziției: Montare instalații de supraveghere cu camere video
Descrierea produselor/serviciilor/lucrării: Montarea și instalarea camerelor video
de supraveghere existente, care au fost demontate înainte de începerea lucrărilor
de reabilitare a clădirii. Camerele vor fi montate în sălile de clasă și pe coridoare,
pentru desfășurarea în bune condiții a Examenului de Bacalaureat Național,
respectiv pentru supravegherea clădirii, în total 33 buc. camere de interior și 3 buc.
camere de exterior, sau se regăsește în caietul de sarcini/specificații tehnice anexat.
30 de zile de la data limită de depunere a

Perioada de valabilitate a ofertelor:
acestora.

Prețul ofertei este ferm și va fi exprimat în lei, fără TVA.
Criteriu de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut (în condițiile respectării
cerințelor necesare și implicit impuse de către autoritatea contractantă).
Termen de livrare/prestare/executare:

20

de zile calendaristice de la data

semnării/intrării în vigoare a contractului/notei de comandă.
Având

în

vedere

caracterul

de

urgență

al

livrării/prestării/executării

a

produselor/serviciului/lucrării, ofertanții vor depune la sediul instituției sau adresa de
e-mail gs.venczeljozsef@eduhr.ro, oferta tehnico-financiară/devizul lucrării și
formularele solicitate – declarații privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167,
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59-60 din Legea 98/2016, formular ofertă, scrisoare de înaintare, etc., până la data de
07.07.2021, ora 16.00.
Propunerea tehnică va cuprinde toate cerințele solicitate de autoritatea contractantă prin
caietul de sarcini / specificații tehnice.
Prețul ofertei va fi exprimat ferm, în lei, neputând fi modificat sau ajustat decât în
condițiile prevăzute în contractul de lucrări (unde este cazul).
Liceul

Tehnologic

„Venczel

József”

din

Miercurea

Ciuc

va

achiziționa

produsul/serviciul/lucrarea de la ofertantul a cărui ofertă are prețul cel mai scăzut, în
condițiile respectării cerințelor impuse în Caietul de sarcini anexat.
Oferta de preț și specificațiile tehnice vor fi realizate conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

Denumire produs
(manoperă)
Montare camere video all-in1. one de exterior TurboHD,
realizare conexiuni
Montare camere video dome
2. de interior TurboHD,
realizare conexiuni
Montare DVR 16 canale,
3.
realizare conexiuni
Montare, reglare monitoare
4.
de diferite dimensiuni
Montare și realizare
conexiuni, probe, reglaje la
5. video transceiver pasiv BNC
male cu fir
6. Montare mufe de alimentare
7. Cablu S/FTP cat. 6
8. Canal cablu PVC
9. Cutie conexiuni
Material mărunt (dibluri,
10.
șuruburi, cleme, etc.)
P.I.F., probe, reglaje,
11.
instruire personal utilizator
TOTAL CU TVA: (LEI)

U.M.

Cant.

buc.

3

buc.

33

buc.

3

buc.

3

buc.

10

buc.
ml.
ml.
buc.

36
1.290
280
3

set

1

Pret unitar
Valoare estimata
estimat lei cu TVA
lei cu TVA

Caracteristici tehnice
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BAZA LEGALĂ pentru alegerea criteriului de atribuire: Legea nr. 98/2016 și H.G. nr. 395/2016
Art. 7. alin. 5 din Legea nr. 98/2016. privind achizițiile publice: Autoritatea contractantă are dreptul de
a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este
mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este
mai mică de 450.200 lei.
Art.43, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa
direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai
mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Lege.

Miercurea Ciuc, la 5 iulie 2021.
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