Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
Colegiul National Barbu Stirbei
Cod de identificare fiscala: 3797247; Adresa: Strada: Bucureşti, nr. 133-147, Sector: -, Judet: Calarasi; Localitate: Calarasi; Cod Postal:
910146; Tara: Romania; Codul NUTS: RO312 Calarasi; Adresa de e-mail: cn.barbustirbei@gmail.com; Nr de telefon: +40 242312968; Fax:
+40 242312343; Persoana de contact: Eufrosina Amza; In Atentia: Eufrosina Amza; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://cnbs.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

I.5) Activitate principala
Educatie

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Contract de furnizare echipamente IT si mobilier
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1777

II.1.2 Cod CPV Principal:
Computer de birou (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de echipamente IT si mobilier pentru Colegiul National Barbu Stirbei , in cadrul proiectului „Collective
Education” ROBG188, finantat in cadrul INTERREG V-A Romania-Bulgaria

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 593383 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Da
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Ofertele trebuie depuse pentru: Un Singur Lot
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant 3

II.2 Descriere
II.2.1 - Denumire lot
1 - Lotul 1 – Echipamente IT

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Computer de birou (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
30191400-8 Dispozitiv de distrugere a documentelor (Rev.2)
30213100-6 Computere portabile (Rev.2)
30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)
30233132-5 Unitati de hard disk (Rev.2)
30237200-1 Accesorii pentru computere (Rev.2)
32252110-8 Telefoane mobile hands-free (wireless) (Rev.2)
32413100-2 Rutere de retea (Rev.2)
38651600-9 Camere digitale (Rev.2)
38652120-7 Videoproiectoare (Rev.2)
38653400-1 Ecrane pentru proiectii (Rev.2)
48219500-1 Pachete software pentru comutator (switch) sau ruter (Rev.2)
48821000-9 Servere de retea (Rev.2)
48900000-7 Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212920-4 Servicii de dezvoltare de software de birotica (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Calarasi
Locul principal de executare:
str.Prel. Bucuresti, Nr. 133-147

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie de echipamente IT

II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – cost

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Termenul de interventie

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul maxim de 20 de puncte se va acorda pentru un termen de 2 ore de la înștiințare;
Pentru fiecare ora in plus se va reduce un punct. Exemplu: pentru 2 ore se vor acorda 20 puncte, pentru 3 ore se
vor acorda 19 puncte, pentru 4 ore se vor acorda 18 puncte, …, pentru 21 ore se va acorda 1 punct si pentru 22
ore se va acorda 0 puncte. Termene mai mari de 22 de ore nu se accepta. Înștiințarea intra în vigoare de la data
si ora comunicarii pe email și/sau fax de către Autoritatea Contractantă. Termenul de intervenție se refere atât la
perioada de garanție cât și în afara acestei perioade dar nu mai mult de 6 ani de la recepția echipamentelor.
Pretul ofertei

Componenta financiara

60%
Punctaj maxim factor: 60

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Termenul de garanție

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul pentru termenul de garanție se acorda astfel:
0 puncte-3 ani ; 10 puncte -4 ani ; 20 puncte -5 ani
Punctaj maxim total: 100
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II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 535679; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare (procent - valoare): 1,00 % - 5356,79 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 16; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: „Collective Education” ROBG188, finantat in cadrul INTERREG V-A Romania-Bulgaria
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

II.2.1 - Denumire lot
2 - Lotul 2 - Mobilier

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Mobilier scolar (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
30195920-7 Table magnetice (Rev.2)
39112100-1 Scaune pentru salile de mese (Rev.2)
39130000-2 Mobilier de birou (Rev.2)
39132100-7 Dulapuri de arhivare (Rev.2)
39515440-1 Jaluzele verticale (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Calarasi
Locul principal de executare:
Str. Prel. Bucuresti, Nr. 133-147

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie de mobilier

II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – cost

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Termenul de interventie

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul maxim de 20 de puncte se va acorda pentru un termen de 2 ore de la înștiințare;
Pentru fiecare ora in plus se va reduce un punct. Exemplu: pentru 2 ore se vor acorda 20 puncte, pentru 3 ore se
vor acorda 19 puncte, pentru 4 ore se vor acorda 18 puncte, …, pentru 21 ore se va acorda 1 punct si pentru 22
ore se va acorda 0 puncte. Termene mai mari de 22 de ore nu se accepta. Înștiințarea intra în vigoare de la data
si ora comunicarii pe email și/sau fax de către Autoritatea Contractantă.Termenul de intervenție se refere atât la
perioada de garanție cât și în afara acestei perioade dar nu mai mult de 6 ani de la recepția echipamentelor
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Pretul ofertei

Componenta financiara

60%
Punctaj maxim factor: 60

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Termenul de garanție

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul pentru termenul de garanție se acorda astfel:
0 puncte-3 ani ; 10 puncte -4 ani ; 20 puncte -5 ani
Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 45759; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare (procent - valoare): 1,00 % - 457,59 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 16; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: „Collective Education” ROBG188, finantat in cadrul INTERREG V-A Romania-Bulgaria
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

II.2.1 - Denumire lot
3 - Lotul 3 – Aparatura electrocasnica

II.2.2 Coduri CPV
Cod CPV Principal: Aparate de uz casnic (Rev.2)
Coduri CPV secundare:
39711130-9 Frigidere (Rev.2)
39711310-5 Filtre de cafea electrice (Rev.2)
39717200-3 Aparate de aer conditionat (Rev.2)
42912310-8 Aparate de filtrare a apei (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Calarasi
Locul principal de executare:
Str. Prel. Bucuresti, Nr. 133-147

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie de aparatura electrocasnica

II.2.5 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – cost
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Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Termenul de interventie

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul maxim de 20 de puncte se va acorda pentru un termen de 2 ore de la înștiințare;
Pentru fiecare ora in plus se va reduce un punct. Exemplu: pentru 2 ore se vor acorda 20 puncte, pentru 3 ore se
vor acorda 19 puncte, pentru 4 ore se vor acorda 18 puncte, …, pentru 21 ore se va acorda 1 punct si pentru 22
ore se va acorda 0 puncte. Termene mai mari de 22 de ore nu se accepta. Înștiințarea intra în vigoare de la data
si ora comunicarii pe email și/sau fax de către Autoritatea Contractantă.Termenul de intervenție se refere atât la
perioada de garanție cât și în afara acestei perioade dar nu mai mult de 6 ani de la recepția echipamentelor.
Termenul de garanție

Componenta tehnica

20%
Punctaj maxim factor: 20

Algoritm de calcul: Punctajul pentru termenul de garanție se acorda astfel:
0 puncte-3 ani ; 10 puncte -4 ani ; 20 puncte -5 ani
Pretul ofertei

Componenta financiara

60%
Punctaj maxim factor: 60

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim
alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim
ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Punctaj maxim total: 100

II.2.6 Valoarea totala estimata
Valoarea estimata fara TVA : 11945; Moneda: RON
Valoarea garantiei de participare (procent - valoare): 1,00 % - 119,45 RON

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 16; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: „Collective Education” ROBG188, finantat in cadrul INTERREG V-A Romania-Bulgaria
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

II.3 Ajustarea pretului contractului
Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
I. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165,167 din
Legea nr.98/2016. In acest sens se va completa formularul DUAE de catre operatorii economici (ofertanti, asociati, terti sustinatori si
subcontractanti) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza
îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc ,dupa aplicarea criteriului de atribuire .
Aceste documente sunt:
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1. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul general
consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii acestuia, mai mari decat cuantumul stabilit, in
conformitate cu art. 165 si 166 alin (2) din Legea 98/2016.
2. Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are
datorii restante la momentul depunerii acestuia, in baza prevederilor art. 165 si 166 alin (2) din Legea98/2016.
3.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166
alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

II. Prezentarea de catre toti participantii, odata cu depunerea DUAE a declaratiei conform art.59 si art.60din Legea 98/2016.
Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante sunt
urmatoarele:
-Amza Eufrosina, director Colegiul National Barbu Stirbei
-Ionescu Mihaela Corina, director adjunct Colegiul National Barbu Stirbei

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în
tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în
clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Lista cu principalele produse furnizate, de natura si complexitatea celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani,
respectiv bunuri electronice, electrocasnice si/sau IT, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, în functie de data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput
activitatea comerciala. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective insotite de traducere
autorizata a acestora in limba romana. Nivel minim solicitat: furnizarea de produse similare in valoare cumulata de cel putin valoarea
estimata a lotului pentru care se oferteaza, fara TVA, respectiv Lotul 1 Echipamente IT -535.679 lei , Lotul 2 Mobilier-45.759 lei,Lotul
3 Aparatura electrocasnica -11.945 lei,in cadrul unuia sau a mai multor contracte,in cursul unei perioade care acopera cel mult
ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de
experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele
documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - procesul-verbal de receptie finala/
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ proces verbal pe obiect intocmite in conditiile actelor normative care
reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si
ca au fost duse la bun sfarsit si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori
tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; Capacitatea
tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate
de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte,
precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii
privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Se solicita
tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator – Formular nr. 5 (impreuna cu
documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere – Formular nr. 3 si acordul de subcontractare – Formular nr. 4.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in
clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante
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III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Cuantumul garantiei de participare in lei este de 1 %din cuantumul fiecarui lot , respectiv :
Lotul 1 – 5356,79 lei
Lotul 2 – 457,59 lei
Lotul 3- 119,45 lei
Autoritatea contractanta recomanda : garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Daca garantia de
participare este depusa in alta valuta, cursul de referinta aferent datei de pentru care se va realiza echivalenta leu/ valuta este cursul
datei publicarii Anuntului de Participare in SEAP, stabilit de catre Banca Nationala a Romaniei. Garantia de participare trebuie sa fie
irevocabila.
Garantia de participare trebuie sa prevada explicit ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia emisa trebuie sa fie irevocabila. În cazul
unei oferte comune, garantia de participare va fi emisa în numele asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor. Garantia de
participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Indiferent de modalitatea de
constituire a garantiei de participare, aceasta se va depune in SEAP, cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita de
depunere a ofertelor.
Neconstituirea garantiei de participare reprezinta motiv de respingere a ofertelor.
Contul la care se poate depune garantia de participare este : RO35RNCB0098037563810021

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG
394/2016. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
contractului de catre ambele parti.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d)HG 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

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura
IV.1 Descriere
IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online
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IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini pentru
Lotul 1 si/sau pentru Lotul 2 si/sau Lotul 3. Oferta va fi întocmita astfel încât, în procesul de evaluare, informatiile din propunerea
tehnica sa permita identificarea facila a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini. Ofertantul are
obligatia de a face dovada conformitatii produselor cu cerintele prevazute în caietul de sarcini si va prezenta în acest sens toate
caracteristicile si specificatiile tehnice pentru produsele ofertate. Ofertantii au obligatia de a specifica în mod clar producatorul si
modelul de produse ofertate.
Oferta tehnică va conține și serviciile post vânzare care vor fi punctate în cadrul criteriului de atribuire: garanția oferită și termenul
de intervenție în caz de defecțiuni.
OBS.: Ofertantul indica în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, la care autoritatea contractanta nu trebuie sa
permita accesul altor persoane în afara membrilor comisiei de evaluare si a expertilor cooptati.
Oferta trebuie sa contina propuneri tehnice pentru toate produsele care alcatuiesc lotul, în caz contrar aceasta va fi considerata
neconforma. Termenul de livrare, montare si punere in functiune – va fi specificat de catre fiecare operator economic participant la
procedura, tinandu-se cont de termenul maxim de livrare, montare si punere in functiune impus in caietul de sarcini. In cadrul
propunerii tehnice ofertantii vor include obligatoriu pentru demonstarea conformitatii ofertei documente relevante-fise tehnice de
la producator sau orice alta modalitate prevazuta de art.156 alin.(4)-(6) din Legea nr.98/2016.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiara va fi exprimata ferm în lei pentru produsele care urmeaza a fi achizitionate, sub sanctiunea respingerii ofertei.
Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta, inclusiv anexa la formular «Centralizatorul de preturi», care reprezinta elementul
principal al propunerii financiare. Evaluarea ofertelor in vederea acordarii punctajului aferent componentei financiare, se va realiza se
va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului unitar cu cantitatea aferenta contractului.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta va ramâne ferma
pe perioada de derulare a contractului.
Oferta se cripteaza in sistemul SEAP pentru fiecare lot pentru care se depune oferta.
Formularul de oferta financiara si centralizatorul acesteia se semneaza electronic si se incarca corepsunzator fiecarui lot pentru care
se depune oferta, urmand procesul de criptare, corespunzator depunerii de propunere financiara.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Toate documentele ofertei se vor prezenta sub forma de fisiere in SEAP in formate general utilizate (pdf, doc, docx, xls, xlsx).
Toate fisierele depuse in SEAP vor fi semnate cu semnatura electronica.
Dovada constituirii garantiei de participare, in orice forma de constituire, se va prezenta scanata in SEAP, pana la data si ora limita
de depunere a ofertelor.
Oferta depusa in SEAP va cuprinde :
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1.DUAE completat de ofertant.
2.Propunere tehnică
3.Propunere financiara (Formular 6)
4.Garantie de participare scanata.
Ofertele tehnica si financiara, însotite de documentele de calificare sunt publicate obligatoriu în SEAP (www.e-licitatie.ro).
Autoritatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru ofertele depuse în alte conditii decât cele prevazute în invitatia de
participare si documentatia de atribuire. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita de
catre acesta.
Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa fie obligatoriu semnata cu semnatura electronica EXTINSA a semnatarului. Conform
prevederilor art. 137 alin.(2) lit. j) din H.G. Nr.395/2016 lipsa semnaturii electronice atrage descalificarea! La intocmirea ofertei
operatorii economici vor tine cont de prevederile art. 137 alin.(2) lit. k) din H.G. Nr.395/2016.
Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi depus in SEAP, cu semnatura electronica EXTINSA a semnatarului
in conformitate cu prevederile art. 67, lit. b) din Legea nr. 98/2016.
OBS.: Ofertantul indica în cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, la care autoritatea contractanta nu trebuie sa
permita accesul altor persoane în afara membrilor comisiei de evaluare si a eventualilor experti cooptati.
Avand in vedere art. 22 alin. (6) din HG nr. 394/2016 autoritatea contractanta precizeaza ca DUAE se poate accesa, in vederea
completarii de catre operatorii economici interesati, prin accesarea urmatoarele link-uri: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare
1.Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 cu acelasi punctaj - in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au
punctaj egal, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii
economici de documente care contin noi preturi;
2.Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, pe adresele indicate in oferta, se considera efectuate
in momentul transmiterii.
3.Se solicita depunerea documentelor valabile scanate, semnate cu semnatura electronica extinsa, conform legii.
4.In scopul aplicarii prevederilor art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la
procedura, se va depune Cerere de participare la procedura - Se va completa Formular 1.
5.Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantul de pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de
atribuire. - conform art. 196 alin(2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. 6.In cazul in care exista discrepante intre
informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa dedate, DUAE urmand a fi revizuit in mod
corespunzator, in conformitate cu art. 20alin (7) din H.G. 395/2016.

VI.4 Proceduri de contestare
VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
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Remediile si caile de atac vor respecta prevederile Legii 101/2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-
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