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Anunţ publicitate – Documentație pentru ofertanți
Achiziţie de echipamente foto și video
Anunţ publicat la data de: 12 aprilie 2012
1) Scurtă descriere a achiziţiei şi sursele de finanţare
Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR), în calitate de Achizitor, cu adresa de
contact în strada Calea Şerban Vodă nr. 133, Clădirile D-E, parter, sector 4, Bucuresti, România,
organizează prin procedură de cercetare a pieţei / studiu al pieţei, conform Instrucţiunii AMPOSDRU Nr.
26/31.08.2010, achiziţia de echipamente foto și video (Cod CPV 38650000-6 Echipament fotografic;
38651000-3 Aparate de fotografiat; 38651100-4 Obiective pentru aparate de fotografiat; 38653100-8
Blitzuri; 32333200-8 Camere video; 32351000-8 Accesorii pentru echipament audio şi video; ).
Achiziţia se realizează în cadrul Proiectului „Combaterea discriminarii şi creşterea potenţialului de angajare
a femeilor din mediul rural”, număr de identificare POSDRU/71/6.3/S/34434, proiect cofinanţat din Fondul
Social European şi bugetul naţional prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.3
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”. Beneficiarul Proiectului este Asociaţia Femeilor şi
Familiilor din Mediul Rural (adresă internet http://schimba-ti-viata.affmr.ro/).
2) Specificaţiile tehnice ale produselor ce fac obiectul achiziţiei (a se vedea paginile
următoare).
Specificațiile mai jos prevăzute reprezintă condiții minime și obligatorii pentru fiecare caracteristică a
fiecărui produs în parte cu excepţia situaţiilor în care în tabelul de mai jos se precizează ca specificaţiile
reprezintă limite maxime. În cazul în care sunt specificate anumite intervale, caracteristica respectivă a
produsului trebuie sa se încadreze/să acopere în intervalul specificat. Toate specificațiile sunt obligatorii.

Nr.
1

Produs
Kit Aparat de
fotografiat

Cant.
1 buc

Descriere tehnică
CORP: - Senzor
Rezoluție senzor: 21.1 Mpixeli
Dimensiune senzor: 36 x 24 mm
Tip senzor: CMOS, full frame
Sistem integrat sensor cleaning
- Focalizare
Tip focalizare: TTL-CT-SIR cu un senzor CMOS
Focalizare automată în 9 puncte, 6 puncte de asistare
Viteză obturator: 30-1/8000 sec
- Captură foto/video
Procesor de imagine: DIGIC 4
Rezoluții Foto: JPEG 5616x3744, 4080x2720, 2784x1856, RAW,
5616x3744, 3861x2574, 2784x1856
Înregistrare video: HD 1920x1080 (16:9), SD 640X480 (4:3)
Format video: Full HD
Tip fișier video: MOV (video: H.264, sunet: PCM linear)
- Display/Vizor
Dimensine display: 3.0 inch
Tip display: LCD
Funcție LiveView
- Expunere
Sensibilitate ISO: 100 – 3200
Moduri balans de alb: Auto, daylight, shade, cloudy, tungsten light,
white fluorescent light, flash, custom, colour temperature setting
Multishot: 3.9cps
- Conectivitate: USB, HDMI
- Alimentare: Acumulator Lithium-Ion, și baterie pentru dată
și setări
OBIECTIVE:
Obiectiv Nr. 1 - Distanța focală: 24-70 mm
Tip focalizare: Autofocus
Plaja diafragme : diafragma maxima: f/2.8; diafragma minima: f/22
Nr. lamele diafragmă: 8
Filet filtru: 77 mm
Distanța minimă de focus: 38 cm
Raport mărire: 0.29x
Unghi de cuprindere: 74° - 29°
Construcție: 16 elemente în 13 grupuri
Compatibil full frame
Filtru polarizare circulară
Filtru protecție UV
Filtru densitate neutră
Colier pentru trepied
Parasolar
Husă
Obiectiv Nr. 2 - Distanța focală : 70-200 mm
Tip focalizare : Autofocus
Plaja diafragme : diafragma maximă: f/2.8; diafragma minima: f/32
Nr. lamele diafragmă: 8
Filet filtru: 77 mm
Distanța minimă de focus: 1.5 m
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Nr.

Produs

Cant.

2

Blitz
compatibil cu
aparatul foto
de la pct. 1

1 buc

3

Trepied și cap
Foto
compatibil cu
aparatul foto
de la pct. 1

1 buc

Descriere tehnică
Raport mărire: 0.16x
Unghi de cuprindere: 34° - 12°
Construcție: 18 elemente în 15 grupuri
Compatibil full frame
Filtru polarizare circulară
Filtru protecție UV
Filtru densitate neutră
Colier pentru trepied
Parasolar
Husă
Obiectiv Nr. 3 - Distanța focală: 10-22 mm
Tip focalizare : Autofocus
Plaja diafragme: diafragma maximă: f/3.5 – 4.5; diafragma minima:
f/22-27
Nr. lamele diafragmă: 6
Filet filtru: 77 mm
Distanța minimă de focus: 24 cm
Raport mărire: 0.17x
Unghi de cuprindere: 107°30` - 63°30`
Construcție: 13 elemente în 10 grupuri
Filtru polarizare circulară
Filtru protecție UV
Filtru densitate neutră
Parasolar
Husă
Geantă profesională compatibilă
Card memorie: 2 buc, minim 16 GB fiecare (compatibil
aparat foto)
Acumulator lithium-Ion suplimentar (compatibil cu aparatul
foto)
Număr director: 32 (m, ISO 100)
Zoom: 24-50mm
Control auto: E-TTL II/E-TTL
Declansare wireless (slave)
Sincronizare rapidă (FP)
Blocarea expunerii
Compensarea expunerii
Sincronizare pe a doua perdea
Alimentare: 4 acumulatori AA
Timp încărcare completă: 2.3 secunde
Trepied:
- Inălțime max. (coloana ridicată): 146 cm
- Inălțime max (coloana strânsă): 122 cm
- Inălțime minimă de la care se poate fotografia: 8,5 cm
- Dimensiuni (pliat): 57 cm
- Masă trepied (maxim): 1,8 kg
- Suportă sarcini de până la: 5 kg
- Aluminiu
Tipul capului:
- sistem performant de balansare
- mișcare fluidă
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Nr.

4

5

Produs

Grip
compatibil cu
aparatul foto
de la pct. 1
Cameră video

Cant.

1 buc

1 buc

Descriere tehnică
- plăcuță cu desprindere rapidă
- suprafată plăcuță: 8x4.5cm
- manson reglabil și detașabil pentru control
- lungime manșon: 38cm
- rotire 360°/180° și poziționare în mod portret 90°
- contraarc pentru contrabalansare
- montura trepied filet mic (1/4")
- greutate maximă suportată: 4 kg
- dimensiuni: 10x11x9 cm
Compatibil cu aparatul foto de la punctul 1.

General
Tipul Camerei: Full HD
Mediu de stocare: Card memorie
Display
Vizor
Diagonală display: 3.2 inch
Tip display: LCD Xtra Fine
Touchscreen
Obiectiv
Senzor imagine: CMOS
Număr senzori: 3
Dimensiune senzor: 11.2 MP
Tip obiectiv: Obiectiv G
Stabilizator de imagine: Optic
Zoom optic: 20 x
Focus automat / manual
Distanța focală: 4.1 – 82 mm
Dimensiune filtru: 72mm
Timp expunere: Automat/ În exterior / În interior / Apăsare unică
(A/B)
Înregistrare
Format Video: High Definition, AVCHD (1920X1080, 1440X1080) /
Standard Definition, MPEG2
Calitate video: HD; FX (1920x1080i, 24 Mb/s)/FH (1920x1080i, 16
Mb/s)/HQ (9 Mb/s)/LP (5 Mb/s), SD; HQ (9 Mb/s)/SP (6 Mb/s)/LP (3
Mb/s)
Tip card memorie: SD/SDHC/SDXC, Memory Stick PRO Duo Mark II,
Memory Stick PRO - HG Duo
Balans de alb: Auto / În exterior / În interior/ Apăsare unică /
Deplasare balans de alb
Iluminare minimă: 1.5 lux
Înregistrare 16:9 panoramic, mod înregistrare progresivă
Audio
Microfon Stereo integrat
Difuzor
Înregistrare audio Dolby Digital 2 canale
Conectivitate
USB
HDMI
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Nr.

Produs

Cant.

6

Set
Microfoane
compatibile cu
camera video
de la pct. 5

2 buc

7

Trepied
compatibil cu
camera video
de la pct. 5

1 buc

8

Acumulatori
suplimentari
compatibili cu
camera video
de la pct. 5
Kit lampă
video
compatibil cu
camera video
de la pct. 5

2 buc

9

1 buc

Descriere tehnică
Intrare microfon
Jack căști
Ieșire AV
Component
Audio XLR
Interfață cititor carduri
Acumulator litiu – ion compatibil și încărcător pentru
acumulator
Geantă video profesională compatibilă
Husă ploaie
Microfon Wireless 1
Receiver
Transmițător montabil pe corp
Clip lavalieră
Microfon omnidirecțional tip lavalieră
Microfon Wireless 2
Receiver
Microfon unidirecțional tip gun și accesorii
Specificații:
- lungime strâns: 86 cm
- suport cap: bol 60 mm
- secțiune picioare: rotundă
- număr secțiuni: 2
- diametru picioare: 16.2 mm
- capacitate de încărcare: 15 kg
- material: aluminu și technopolymer
- înăltime maximă: 142 cm
- înălțime minimă: 79.5 cm
- distantier: nivel mediu, lungime fixă
- cap video: - atașare: montura mama 3/8"
- filet universal prindere cameră
- control balans cu arc
- nivelă
- contrabalans greutate
- înclinare frontală: -60° / +90°
- înălțime: 9.5cm
- funcție de panoramare 360°, mișcare fluidă
- capacitatea de încarcare: 4 kg
- Material: Aluminu
- plăcuță desprindere rapidă 501PL
- cursă ajustare plăcuță: 5.8 cm
- Husă
Acumulatori suplimentari compatibili cu camera video de la pct. 5

10 W X 2 becuri;
Patina standard pt orice cameră video profesională;
Acumulator;
capacitate mare 7600 mAh;
procesor infoLithium incorporat.
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Notă improtantă : Toate produsele vor fi livrate împreună cu garanția aplicabilă emisă de
către Producător; aceasta va respecta termenul și condițiile comerciale uzuale ale
producătorului
3) Modalităţi de prezentare a ofertei
Oferta financiară va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta va cuprinde descrierea produselor ce
fac obiectul acestei achiziţii şi va indica preţul unitar, cantitatea şi preţul total pentru fiecare articol în
parte, cât şi totalul general pentru toate produsele şi toate cantităţile. Oferta va preciza produsele oferite,
iar din descrierea produselor (ce va fi de asemenea inclusă în ofertă) trebuie să reiasă faptul că oferta
îndeplineşte toate specificaţiile tehnice şi celelalte condiţii aplicabile definite de Achizitor în prezentul
anunţ. Oferta va cuprinde datele de identificare ale ofertantului (denumirea, CUI, nr de înregistrare la
Registrul Comerțului) și va fi semnată, ștampilată și datată.
Oferta va cuprinde în mod obligatoriu și termenul / termenele și condițiile aplicabile garanției oferite de
producător pentru fiecare produs /articol în parte. Ofertanții pot include în oferte și broșuri / pliante ale
produselor oferite.
Ofertantul va prezenta şi o Declaraţie pe propria răspundere că nu se găseşte în situaţii de conflict de
interese astfel cum sunt prevăzute de normele legale în vigoare – conform modelului ataşat prezentului
Anunţ – Documentație pentru ofertanți, în anexă.
4) Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul limită pentru primirea ofertelor la adresa de contact a achizitorului, Asociaţia Femeilor şi
Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) cu adresa de contact în strada Calea Şerban Vodă nr. 133,
Clădirile D-E, parter, sector 4, Bucuresti, România, este 20 aprilie 2012 ora 14:00. Ofertele pot fi
depuse direct la sediul Achizitorului mai sus menţionat, sau pot fi transmise prin fax nr. 031 730 0645, ori
prin e-mail la adresa serban.filipon@gmail.com, persoană de contact Şerban Filipon. Ofertele primite de
Achizitor după termenul prevăzut, indiferent de metoda transmiterii ori de motivul întârzierii, nu vor fi
luate în considerare.
5) Termenul de valabilitate a ofertelor şi durata contractului de achiziţie
Termenul de valabilitate a ofertelor va fi de 30 de zile de la termenul de depunere a ofertelor mai sus
prevăzut. În cazul ofertantului câştigător termenul de valabilitate a ofertei va fi până la livrarea şi plata
tuturor produselor. Ofertele nu pot fi modificate după termenul de depunere.
6) Implicaţiile depunerii ofertei
Prin depunerea ofertei ofertantul înţelege faptul că toate prevederile şi condiţiile din prezentul anunţ sunt
obligatorii şi devin în mod automat aplicabile ofertei respective. Ofertanţii nu pot face obiecţiuni ori
rezerve la aceste condiţii, şi nu pot invoca propriile condiţii ori practici comerciale, în cazul în care acestea
contravin prevederilor prezentei achiziţii.
7) Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut. Acest criteriu se va aplica
ofertelor ce îndeplinesc specificaţiile şi condiţiile din prezentul Anunţ – Documentație pentru ofertanți.
Achizitorul va notifica în scris atât pe ofertantul câştigător cât şi pe cei necâştigători indicând motivele
respingerii ofertei.
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8) Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului
Persoana care se consideră vătămată de o acţiune ori inacţiune a Achizitorului, ori de un act al
Achizitorului, în legătură cu prezenta achiziţie, are dreptul de a contesta actul respectiv prin introducerea
unei cereri în acest sens la sediul Achizitorului (în atenţia persoanei de contact nominalizate în prezentul
anunţ). Termenul de introducere a contestaţiei este de maxim 48 de ore de la comunicarea deciziei de
atribuire. Contestaţiile introduse după aceste termene vor fi respinse ca introduse tardiv. La primirea
contestaţiei Achizitorul va desemna o comisie care va analiza contestaţia şi o va soluţiona în cel mai scurt
timp posibil şi în orice caz în termen de maxim trei zile calendaristice. În cazul în care contestatarul
consideră că soluţionarea contestaţiei nu este de natură să conducă la încetarea vătămării ori a încălcării
drepturilor sale, acesta se va adresa instanţei competente.
9) Condiţii de livrare
Produsele se vor livra într-o singură tranșă împreună cu garanția aplicabilă produselor. Termenul de
livrare este de maxim 15 zile de la primirea notei de comandă din partea Achizitorului.
Ofertantul va asigura transportul şi livrarea produselor la sediul Achizitorului, Asociaţia Femeilor şi
Familiilor din Mediul Rural, Calea Şerban Vodă nr. 133, Clădirile D-E, Parter, Sector 4, Bucureşti, în
termen de max. 15 zile de la semnarea contractului de achiziție cu Achizitorul.
La livrare se va intocmi proces verbal de receptie ce va fi semnat de achizitor. Achizitorul va accepta
produsele furnizate numai dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile din prezentul anunţ.
10) Modalitatea de plată
100% din contravaloarea produselor livrate şi acceptate de către Achizitor prin proces verbal de recepţie,
în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea facturii emise de furnizor; factura va fi însoţită de procesul
verbal de recepţie semnat de Achizitor.
11) Penalităţi de întârziere:
(i) Achizitorul va putea deduce din factura furnizorului penalităţi în valoare de 0,5% din valoarea
produselor nelivrate la termen;
(ii) Furnizorul va putea pretinde penalităţi în valoare de 0,5% din sumele neachitate la termen pentru
fiecare zi de întârziere în efectuarea plăţii respective.
12) Informarea organismelor de control al finanărilor nerambursabile:
La cererea organismelor de audit şi control al finanţărilor nerambursabile, cum ar fi AMPOSDRU sau
OIPOSDRU delegat, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţi de Audit, Departamentului de Luptă
Antifraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui organism abilitat să verifice
modul de utilizare a finanţării nerambursabile, Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia acestora
toate informaţiile necesare privind obiectul prezentei achiziţii.
13) Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare:
Mai multe informatii privind această achiziţie se pot obţine la tel.: 031 730 0640, fax: 031 730 0645, sau
email serban.filipon@gmail.com, persoană de contact Şerban Filipon.
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ANEXĂ
OPERATOR ECONOMIC
___________________
(denumirea/numele)

Declaraţie privind conflictul de interese
Subsemnatul
…………………
reprezentant
legal
al
………………………………………………………..
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura de
achiziţie având ca obiect achiziţia de echipamente IT și software (Cod CPV 30236110-6 Memorie cu acces
aleatoriu (RAM); 30211200-3 Hardware pentru unitatea centrală; 48000000-8 Pachete software şi
sisteme informatice), desfăşurată de către Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural, Calea Şerban
Vodă nr. 133, Clădirea D-E, Parter, sector 4, declar pe propria răspundere că societatea:
a) Nu se află în situaţia prevăzută la art. 69, punct 1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, respectiv, nu are membri în
cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi
persoane care:
i. Sunt soţ/soţie,
ii. Sunt rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv,
iii. Se află în relaţii comerciale (astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) respectiv,
persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al societăţii
noastre ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau
de supervizare al societăţii noastre);
cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
b) Nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, şi
anume în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii
acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine
pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de obligaţia pe care o am de a notifica în scris Autoritatea
contractantă de îndată ce apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de
achiziţie şi de a lua măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din
O.U.G. nr. 66/2011.
Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înteleg de asemenea că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale, iar oferta va fi respinsă.
Data completării……………….
Operator economic
……………………..
(semnătura autorizată)
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