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In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 
                              SCRISOARE DE INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA 

 
 I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 601032, 
telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze servicii ce constau in Pachet actualizare 
ANTIVIRUS echipament FortiGate 100F pentru retea LAN, Cod de clasificare CPV 72540000-2 Servicii de actualizare 
informatica (Rev.2), în conformitate cu prevederile art. 7, alineat 5 din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificarile 

si completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
    II. Obiectul achiziţiei:  

„Pachet actualizare ANTIVIRUS echipament FortiGate 100F pentru retea LAN",  
Cod de clasificare CPV: 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2) 

              
   III. Valoarea estimată: 
      Valoarea estimata a achizitiei publice este de 26.500 lei fără TVA si cuprinde: 

 

Nr. crt Denumire produs Cantitate 

1 Fortigate seria 100F + licenta software Fortigate – subscriptie si suport 
tehnic 12 luni 

1  

2 Foticlient(clienti antivirus) minimum 150 clienti 

       
   IV. Achiziţia se finalizează prin: comanda ferma. 
 
    V. Durata de prestare a serviciilor:  

       Durata de prestare a serviciilor este de 12 luni.  
 
    VI. Informatii juridice, economice, financiare si tehnice 

         Cadrul Legal: 
 Legea privind achizitiile nr 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 www.anap.gov.ro; 
Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 
 

    VII.Locul şi condiţii de prestare a serviciilor: Primăria Municipiului Oneşti situata in Bulevardul Oituz, Nr.17, Judetul 

Bacau. 
 

    VIII. Descrierea achizitiei publice: 

Autoritatea contractanta - Municipiul Oneşti intenţionează sa achiziţioneze: 
-  un echipament tip FortiGate  seria 100F cu  licenta 12 luni  
-  licenta FortiClient, minimum 150 clienti  
-  servicii suport tehnic de specialitate (prin telefon, web, chat system) pentru implementarea softului aferent care sa 

asigure măsurile minimale de protecție împotriva amenințărilor informatice şi buna funcţionare a reţelei LAN. 
      Finanţarea achizitiei publice se va realiza din bugetul local. 

 
  Cerintele din prezenta sunt minimale. 

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu necesitatea autoritatii 
contractante, stabilita in documentatia achizitiei publice si va respecta cerintele prevazute in caietul de sarcini nr. 
62754/22.12.2021 

 
IX. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei,  formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei 
A) DOCUMENTE CE INSOTESC OFERTA: 
Cerinta nr. 1 - Ofertantii/fiecare membru al asocierii vor prezenta Împuternicire scrisa, Formular 1 din sectiunea modele de 

formulare, prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul/asocierea în procesul achizitiei publice - semnata (in 
cazul in care este altul decat reprezentantul legal al ofertantului/asociatului).  
Cerinta nr. 2 - Ofertantii/fiecare membru al asocierii/subcontractantii vor prezenta Formularul 2 din sectiunea modele de 
formulare - DECLARATIE privind denumirea şi datele de identificare  ale ofertantului/ ofertantului asociat/ subcontractantului 

prin care se vor comunica datele de identificare ale societăţii (număr de înmatriculare, CUI, cont Banca/Trezorerie si banca la 
care este deschis acesta), precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate să implice 

http://www.anap.gov.ro/
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societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. 
Cerinta nr. 3 - Ofertantii/fiecare membru al asocierii/subcontractantii vor prezenta Formularul GDPR – Formularul 3 din 
sectiunea modele de formulare – semnat. 
 
B) DOCUMENTE DE CALIFICARE: 
B.1) Criterii de calificare privind situaţia personală  

Se solicita îndeplinirea următoarelor cerinţe minime de calificare:  
Cerinţa nr.1- Ofertantii/fiecare membru al asocierii/subcontractantii vor prezenta o declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 58 - 63 din Legea nr.98/2016. Se vor prezenta Formularul 4 cu Anexa din Secţiunea Modele de Formulare, 

semnate. 
Cerinta nr.2 - Ofertantii/fiecare membru al asocierii /subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 164 - 167 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Formularul 5 din sectiunea modele de formulare semnat.  

 
B.2) Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

Se solicita îndeplinirea urmatoarei cerinţe minime de calificare: 
Cerinţa nr.1 – Ofertantii/fiecare membru al asocierii subcontractantii vor prezenta Certificat Constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului. Obiectul achiziţiei publice trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator emis 
de ONRC. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. 
Documentul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul". Persoanele juridice 

/fizice străine vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este stabilit. 
 

 
   C.) Propunerea Tehnica 

Propunerea tehnica va contine:  
Cerinta nr.1: 
Document intitulat „Propunere tehnica” - model propriu, semnat ȋn original. Propunerea tehnica va fi întocmita într-o manieră 

organizată astfel încât, în procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea facila a corespondentei cu 
specificatiile tehnice din caietul de sarcini si documentatia tehnica. Din acest document trebuie să rezulte că ofertantul respectă, 
ȋn totalitate, cerinţele solicitate de autoritatea contractanta, inclusiv Caietul de Sarcini nr. 62754 din data de 22.12.2021 intocmit 
de Biroul IT&C. 
Cerinta nr. 2: 

Formularul nr.9 din Sectiunea Formulare - "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, 
social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca”. Informatii suplimentare pot fi 
obtinute de la institutiile abilitate, respectiv: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, 
Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro. Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Sistemul Electronic de Achizitii 
Publice Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23.10.2018 07:40 Pagina 8 Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 
213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro. Acest formular se va prezenta si de ofertantii asociati sau/si de catre 
subcontractantii declarati, daca este cazul. 

 

Documentele propunerii tehnice se vor prezenta semnate şi ştampilate. 
 
D.) Propunere Financiara 
Cerinta 1 
Formularul nr.10-FORMULAR DE OFERTĂ + Anexa   din Sectiunea Formulare semnat si stampilat  de catre  reprezentantul  

legal al ofertantului. Preţul reprezintă preţul total al ofertei, fiind exprimat în lei fara TVA.. Pretul ofertei include Serviciile de 
suport tehnic aferente implementarii, configurarii si bunei functionari a echipamentului timp de 12 luni de la data activarii licentei 
software. 
 
        Evaluarea financiara, respectiv incadrarea in art. 137 din Anexa la  Hotararea Guvernului nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice actualizate, se va realiza prin aplicarea criteriului de 
atribuire. Documentele propunerii financiare se vor prezenta intr-o modalitate in care sa furnizeze toate informatiile cu privire la 
preturile si tarifele respective (exprimate în Lei, fara TVA) precum si la alte conditii financiare si comerciale, astfel încât aceasta 
sa asigure realizarea tuturor categoriilor de servicii solicitate prin documentatia de atribuire.  

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa contina toate documentele solicitate si in 
forma solicitata. 

 
         Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii prevăzute în 
prezentul anunţ. 
 
       Ofertele ce cuprind: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor transmite 
pana la data stabilita, respectiv pana la data de 21.01.2022, ora 10:00 prin e-mail la adresa  oferte@onesti.ro, prin depunere la 

curier/ posta sau direct depusa la Registratura - sediul Primăriei Oneşti, B-dul Oituz nr.17, Oneşti, jud. Bacău. catalogul 
electronic SEAP.  

Oferta transmisa/depusa la o alta adresa si nu va fi luata in considerare. Oferta transmisa/depusa dupa termenul limita 
de primire oferte va fi considerata oferta intarziata si va fi respinsa. 

In cazul in care oferta se depune direct sau prin curier/posta, operatorul economic trebuie sa prezinte oferta in plic 
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sigilat, marcat cu denumirea achiziţiei  Pachet actualizare antivirus pentru retea LAN – Municipiul Onesti, Cod de clasificare 
CPV 72540000-2 Servicii de actualizare informatica (Rev.2), cu menţiunea: "In atenţia Serviciului  achiziţii publice" si 
inscripţia "A nu se deschide inainte de data 21.01.2022, ora 10:00" 
 
X. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.  

Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei câştigătoare este Preţul cel mai scăzut in conformitate cu prevederile art. 
187 alin.(3) lit.a) din Legea nr.98/2016. Dintre ofertele admisibile, va fi declarată câştigătoare oferta care are cel mai scăzut pret 
in urma aplicării criteriului Preţul cel mai scăzut. 

In cazul în care douã sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi pret minim, atunci, în vederea 
desemnării ofertantului câştigător, se va solicita în scris, respectivilor ofertanţi, pentru departajare, intr-un termen rezonabil o 
nouã ofertã de preţ.  
 
    Oferta de pret se poate incarca in Catalogul Electronic de produse/servicii/lucrari disponibil pe SEAP pana la data de 
21.01.2022, ora 10:00 :  
  - cu denumirea: "  Pachet actualizare antivirus pentru retea LAN – Municipiul Onesti „ In cadrul pozitiei din catalogul 

electronic operatorul economic are obligatia sa incarce si documentele solicitate prin prezenta scrisoare de intentie. 
      Informaţii suplimentare: 

  Locul si termenul de solicitare a clarificarilor la documentele achizitiei: prin email cumpararidirecte@onesti.ro , cu cel 
putin 24 de ore înainte de termen limita primire oferte. Raspunsurile la eventualele solicitari de clarificari privind documentele 
achizitiei publice se vor publica si vor putea fi accesate, pe site-ul oficial al institutiei publice, la adresa www.onesti.ro, Sectiunea 
Informatii de interes public-Achizitii Publice. 

Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe e-mail la adresa oferte@onesti.ro  / prin depunere la posta 
/ direct depusa la Registratura – sediul Primariei Onesti, B-dul Oituz nr.17, Onesti, jud. Bacau pana la termen limita de primire 
oferte stabilit si precizat anterior. 

 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: limba romana. 

 Program Registratura: 07,30-16,00 luni, marti, miercuri, joi,07.30-13.30 vineri. Ofertele depuse dupa termenul limita 
se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza 
incheierea contractului, va fi selectat/ contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare.  

Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 60 de zile de la termenul limita primire 
oferte.  

Caietul de sarcini si formularele pentru achizitia serviciilor ce fac obiectul solicitarii pot fi consultate pe site-ul 
www.onesti.ro la sectiunea Informatii publice de interes public/ Achizitii publice, (se va accesa 
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice) sau/si prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice, la Sectiunea 
Publicitate-Anunturi ( se va accesa www.e-licitatie.ro).  

Propunerile, tehnica si financiara, vor fi intocmite respectand caietul de sarcini.  
In cazul in care ofertantul declarat castigator are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in Catalogul 

electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.   
Se vor comunica datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi 

datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate  să  implice  societatea în relaţiile cu Municipiul 
Oneşti. 

 
           Cu stimă, 
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