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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 
Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743 

Nr. 1352/05.06.2012 

Publicat la data de 12.06.2012 

 
ANUNŢ PUBLICITAR 

INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE ”Server 

medallion, stație recepție, terminal specializat de marcaj (cu touchscreen), imprimantă 

bonuri secție/notă de plată, imprimantă rapoarte și note de plată LaserJet“  

în cadrul proiectului 
„Calificări europene pentru centrele turistice din România” 

contract finanţare POSDRU/82/5.1/S/57743 
 
1. Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea 
Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, vă invită să 
participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie de furnizare  ”Server medallion, stație 
recepție, terminal specializat de marcaj (cu touchscreen), imprimantă bonuri secție/notă de plată, 
imprimantă rapoarte și note de plată LaserJet “  
– Cod CPV: 48780000-9, 48444100-3, 48820000-2, 30211000-1, 30231100-8-8,necesare 
pentru desfășurarea și implementarea  proiectului, prin procedura COMPETITIVĂ, conform prevederilor 
Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare 
implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru 
atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE și din fonduri de la 
bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu 
sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1. 

 
2. Sursa de finanțare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/57743. Titlul 
proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România”. 
 
3. Obiectul contractului de furnizare: Denumire contract: Contract de furnizare ”Server medallion, stație 
recepție, terminal specializat de marcaj (cu touchscreen), imprimantă bonuri secție/notă de plată, 
imprimantă rapoarte și note de plată LaserJet “, Cod CPV:  48780000-9, 48444100-3, 48820000-2, 
30211000-1, 30231100-8. 
Obiectul contractului priveşte furnizarea de ”Server medallion, stație recepție, terminal specializat de 
marcaj (cu touchscreen), imprimantă bonuri secție/notă de plată, imprimantă rapoarte și note de plată 
LaserJet “ necesare in desfasurarea si implementarea proiectului:  
a. Sistem gestiune hoteliera 1 buc,  
b. Sistem gestiune restaurant 1 buc,  
c. Server medallion 1 buc,  
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d. Statie receptie 1 buc,   
e. Terminal specializat marcaj – touchscreen 1 buc, 
f.  Imprimante note de plata – 2 buc (1 imprimanta bonuri sectie/nota de plata si 1 imprimanta rapoarte 

si note de plata LaserJet). 
 
Furnizarea de produse se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii contractului. 
 
4. Procedura aplicată: Competitiva conform prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 
31.08.2010 
 
5. Specificaţii tehnice minime : Conform documentației pentru ofertanți. 
 
a. Sistem gestiune hoteliera 1 buc 

 
Medallion PMS pentru minim 25 de camere care să cuprindă rezervari individuale si de grup, Modul 

facturare si note de plata, Accounts Receivable, Managementul grupurilor, Istoric clienti, 

Managementul tarifelor, Modul housekeeping, Modul Istoric clienti / companii / agentii de turism, 

Modul arhiva note de plata, Modul Control Sistem, Modul Agentii de turism (inclusiv urmarirea 

comisioanelor), Modul RAPOARTE (minim 250 rapoarte zilnice, lunare, anuale si speciale), Integrare 

cu suita MS Office, Email intern, Confirmari automate pentru rezervari. 

b. Sistem gestiune restaurant 1 buc  
 
Sistem marcaj eXpresSoft Check SB – cu  Vizualizare status masa, Numar nelimitat de tranzactii 

simultane, Personalizare schema saloane,Preluare comenzi si comenzi atipice, Transmitere 

comenzi la sectii, Retur produse, Personalizare nota de plata, Impartire nota plata, Emitere bon 

fiscal, Calcul automat rest plata, Raport inchidere de zi, Acces inchidere inchidere de zi, Acces 

securizat card, Transfer produse intre mese, Discount pe produs, Inchidere nota pe mai multe forme 

plata, Reprintare nota plata, Rapoarte/statistici manageriale. 

c. Statie receptie - Server medallion  1 buc 
 

Server medallion destinat aplicatiilor de gestiune hoteliera si alimentatie publica cu urmatoarele 
caracterisitici: 
Placa de baza: INTEL Chipset DH77 (Socket 1155, DDR3, PCIe2.0 x16, RAID, USB 3.0, DVI) 
Procesor: INTEL Core i5-2320 3.0GHz (6MB,S1155) 
Memorie: 2 x 2 GB 1333 MHZ DDR3 
Hard Disk: 2 x 1 TB, (3.5", SATA III) 
Unitate optica: DVD-RW, SATA  
Carcasa: Chieftec ATX 
Sursa: 550W 
Periferice: Tastatura & Mouse 
Controler I/O: PCI card, 2 porturi seriale 
Garantie minum: 2 ani 
Sistem de operare  si protectie antivirus incluse si instalate. 
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d. 1 motor baza de date SyBase SQL Anywhere 
 

e. Terminal specializat marcaj – touchscreen 1 buc 
 
Terminal specilizat marcaj – touchscreen cu urmatoarele caracterisitici: 
Procesor: Intel® Atom N270, 1.6GHz (radiator; fara cooler) 
Chipset: Intel® 945GSE+Intel ICH7-M 
Memorie: 1 GB, DDR II (un singur slot)  
Hard Disk: 160 GB, SATA, 2.5” 
Video: Intel® GMA950 (on board)  
Display: 15” LCD; 250cd/ m2; rezolutie 1024x768 
Touchpanel: USB/RS232 (5v) 
Garantie minim: 2 ani 
Cu urmatoarele interfete disponibile:  
PS2: 2xPS/2 Port 
Display: 1xD-sub Port  
Lan: 2x10/100/1000 Lan 
Serial: 4 x RS-232 Serial Port 
Paralel: 1 x Parallel Port 
USB: External USB 2.0 Port x 4 
Sound: Line Out  
Sistem de operare  si protectie antivirus incluse si instalate. 

 
f.  Imprimante note de plata – 2 buc (1 imprimanta bonuri sectie/nota de plata si 1 imprimanta rapoarte 

si note de plata LaserJet): 
 

-  1 imprimanta bonuri sectie/note de plata – imprimanta bonuri sectie/note de plata - imprimanta 

matriciala pentru listare note de plata sau a bonurilor de sectie. 

- 1 imprimanta rapoarte si note de plata LaserJet  - imprimanta pentru rapoarte si note de plata prin 

metoda laser jet. 

 
Servicii suplimentare – se solicita instalarea echipamentului in locatia finala fara costuri 
suplimentare. 

 
6.  Criterii minime de eligibilitate şi calificare: 

 
• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie certificata) 

din care sa reiasă existenta in domeniul de activitate al operatorului economic a codului CAEN 
corespunzător desfășurării activității solicitate in prezenta documentație și autorizarea acestuia – 
original sau copie certificata. - În cazul unei asocieri fiecare asociat.  
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• Se solicita depunerea de garantie de participare in cuantum de 457 de lei. Garanţia de 
participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 
condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în 
cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire conform prevederilor art.86 
din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Se solicita Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: Certificat de 
atestare fiscala privind plata obligatiilor către bugetul general consolidat de stat eliberat de 
D.G.F.P. din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către Bugetul general consolidat 
valabil la data deschiderii, în original sau copie certificata conform cu originalul. 

• Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor către bugetul local eliberat de către 
directia de specialitate din cadrul Primăriei în a cărei rază teritorială activează ofertantul din care 
să reiasă că ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local valabil la data deschiderii, în 
original sau copie certificata conform cu originalul. 

• Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr. 
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 

• Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG nr. 
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

 7.  Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitari  scrise adresate achizitorului la 
adresa de email info@fudmn.ro sau fudmn2006@gmail.com. 

 8.  Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 19.06.2012 ora 10.00. 
Clarificări privind achiziția pot fi obţinute la următoarea adresă a achizitorului: –  Venus - Mangalia, Str. 
Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500 sau pot fi transmise în format electronic la 
adresele de e-mail: info@fudmn.ro și fudmn2006@gmail.com . 
9.  Limba de redactare a ofertei: limba romana. 
10.  Prețul va fi exprimat in RON, fara TVA./pret/1 buc/total bucati. 
11.  Prețul ofertei este ferm în RON.  
NU se accepta actualizarea pretului contractului  
12.  Valabilitatea ofertei:  minim 30 zile. 
13.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “oferta cea mai avantajoasa din 
punct de vedere economic“, în condițiile în care oferta corespunde cerințelor de natură tehnică și 
cantitativă descrise în documentația pentru ofertanți. 
14.  Adresa la care se depune oferta: la sediul achizitorului, Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38 
Județul Constanța, Cod poștal: 905500. 
15.  Data limita pentru depunerea ofertei: 25.06.2012, ora 10.00. 
16.    Ora, data şi locul deschiderii ofertelor : 25.06.2012 ora 13.00 
17.    Relații suplimentare la nr. de tel. 0751112444, Persoana de contact: Cristina Emilia Bodnăraș. 
18.  Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.  
19.    Legislatia aplicata: 
Instructiunea Nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate 
prin POSDRU 2007 – 2013; 
20. Alte informatii privind atribuirea contractului de furnizare  ”Server medallion, stație recepție, terminal 
specializat de marcaj (cu touchscreen), imprimantă bonuri secție/notă de plată, imprimantă rapoarte și 
note de plată LaserJet “ se regasesc pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro.  

mailto:info@fudmn.ro
mailto:fudmn2006@gmail.com
mailto:info@fudmn.ro
mailto:fudmn2006@gmail.com
http://www.fudmn.ro/
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21. Anuntul de publicitate/Invitatia de participare privind atribuirea contractului de furnizare  ”Server 
medallion, stație recepție, terminal specializat de marcaj (cu touchscreen), imprimantă bonuri secție/notă 
de plată, imprimantă rapoarte și note de plată LaserJet “  se regaseste  pe site-ul achizitorului 
www.fudmn.ro accesand rubrica Achizitii. 
 
 

Cu mulţumiri, 
Manager de Proiect 
Dr. Ec. Emil Bodnăraş 
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