Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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

S-a organizat o consultare de piata: Da
Obiectul consultarii: Preturi practicate in prezent pe piata concurentiala si statistici privind achizitiile de echipamente și aplicații
informatice cu specificatii similare efectuate în ultimii ani.

Sectiunea I Autoritatea contractanta
I.1) Denumire si adrese
Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Cod de identificare fiscala: 4267230; Adresa: Strada: Independenţei, nr. 323A; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 060044; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: achizitii.publice@sts.ro;; Nr de telefon: +40 212022305; Fax: +40 212222134; Persoana
de contact: Baranescu Mihail; In Atentia: MONICA LISETTE PAUN; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)
www.stsnet.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 18
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
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Contract de furnizare terminale radio de abonat pentru implementarea proiectului ”Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea
Actelor de Stare Civilă – SIIEASC”
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4267230_2018_PAAPD1030004

II.1.2 Cod CPV Principal:
Echipament de comunicare de date (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect furnizarea de terminale radio de abonat în vederea asigurării comunicațiilor dintre sediile Birourilor
de Stare Civilă (BSCiv)/Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) aflate în Unitățile Administrativ
Teritoriale (UAT) și nodul central al Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilaă (SIIEASC), administrat de
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare în a 10-a zi înainte de data limită de
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depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 1716300 ; Moneda: RON

II.1.6) Impartire in loturi:
Nu

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucuresti
Locul principal de executare:
La sediul central al autorității contractante.

II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitatea de terminale radio de abonat ce face obiectul achiziției: 1.907 cpl.

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

Denumire factor evaluare

Descriere

Pondere

Pretul ofertei

Componenta financiara

85%
Punctaj maxim factor: 85

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.
Durata perioadei suplimentare de
garanţie

Componenta tehnica

15%
Punctaj maxim factor: 15

Algoritm de calcul: Perioada de garanție minimă acceptată (sub care oferta va fi considerată neconformă) este
de 36 de luni de la data recepției cantitative și calitative (conform prevederilor caietului de sarcini).
Punctajul se acordă astfel:
a) pentru o perioadă suplimentară de garanție ofertată de 48 de luni (G suplimentară maximă) se acordă
punctajul maxim alocat de 15 puncte. Dacă se ofertează o perioadă suplimentară mai mare de 48 de luni,
punctajul acordat nu va creşte peste nivelul maxim de 15 puncte;
b) pentru altă perioadă suplimentară de garanție ofertată, mai mică de 48 de luni, se acordă punctajul astfel:
Pt = (G suplimentară ofertată/G suplimentară maximă) x Punctaj maxim alocat, unde:
Pt = punctaj acordat ofertantului pentru factorul de evaluare
G suplimentară ofertată = perioada de garanție ofertată suplimentar față de perioada de garanție minimă
acceptată, exprimată în luni întregi;
G suplimentară maximă = perioada de garanție maximă de 48 de luni, ofertată suplimentar față de perioada de
garanție minimă acceptată, exprimată în luni întregi.
Perioada de garanție uzuală pentru acest tip de echipamente este de 2-3 ani. Prin urmare, orice an de garanție
în plus, până la o perioadă suplimentară de garanție de 4 ani acordată în plus față de perioada minimă și
obligatorie de 3 ani reprezintă un avantaj evident pentru autoritatea contractantă în îndeplinirea scopului
contractului, un avantaj atât tehnic, cât și financiar, dar și un efort de natură logistică și financiară pentru
potențialul contractant care trebuie recompensat ca atare.
Pe cale de consecință, acordarea unui punctaj de 15 de puncte pentru acest factor de evaluare este adecvată,
oportună și realistă, în contextul obținerii unei perioade de garanție de 7 ani, mai mult decât dublă față de
garanția uzuală pentru acest tip de echipamente.
Punctaj maxim total: 100

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 18; Durata in zile : Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
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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: Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” – SIIEASC
Tip de finantare : Program / Proiect
Program/Proiect: Programul Operational Competitivitate - POC

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:
Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat,
subcontractant, terţ susţinător), nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.
Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi
prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la
nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi
susţinători, dacă aceştia există.
În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea
tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu
angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează
ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă
relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din
contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror
capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art.
193, alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c), ale
aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul
procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai
informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte
documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile
cuprinse în DUAE.
Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de
administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;
3. După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu
determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
Ofertanții vor prezenta odată cu DUAE o listă cu datele de identificare ale terților susținători/subcontractanților, în vederea
respectării prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Notă:
1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
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2) Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în
care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora
odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse
în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru
a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
3) În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în
ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu
vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta
o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria
răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii
profesionale care are competenţe în acest sens.
Persoanele cu funcţii de decizie la nivelul autorităţii contractante, în sensul prevederilor art. 60 și art. 167, alin. 1, lit. e) din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare:
- dl. VASILCA Ionel-Sorinel – directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
- dl. MIHAI Mădălin-Virgil – Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
- dl. RĂDOI Marian-Cosmin – Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
- dl. BĂRĂNESCU Mihail – Şeful Direcţiei Achiziţii Publice,
- dl. BAICU Constantin-Lucian – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice
- dna PĂUN Monica-Lisette – Locţiitor al şefului Direcţiei Achiziţii Publice.
Modalitatea de îndeplinire: Fiecare operator economic participant la procedură trebuie să prezinte alături de DUAE o declarație pe
propria răspundere în conformitate cu art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat,
subcontractant, terţ susţinător) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, respectiv că
este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii şi că are capacitatea profesională de a realiza
activităţile care fac obiectul contractului şi care cad în sarcina sa conform ofertei depuse.
Modalitate de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi
prezenta DUAE.
Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte
documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului.
Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea fiecărui operator economic participant la procedură
(nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activităţile care cad în sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implementării
contractului:
1. Pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului
din care să rezulte denumirea completă, sediul social şi punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane
împuternicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare şi codurile CAEN aferente acestora.
2. Pentru persoanele juridice străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare/atestare ori
apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.
3. Pentru persoanele fizice române/străine: se vor solicita documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca
persoană fizică autorizată, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă a operatorului economic.
Notă: 1) În cazul unei oferte depuse în asociere, documentele se prezintă de către fiecare ofertant asociat, pentru partea de contract
pe care o realizează.
2) Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. În cazul în care, potrivit legislaţiei în vigoare din
ţara de rezidenţă a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prevăzută o perioadă de valabilitate (de
exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justiţiei - Oficiul Registrului Comerţului), documentele prezentate vor
purta menţiunea “Confirm pe propria răspundere că prezentul document conţine informaţii actuale, conforme cu realitatea de la
data prezentării”, sub semnătura reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv sau vor fi insoțite de o
declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic respectiv prin care acesta confirma
valabilitatea informațiilor din documentele prezentate.
3) Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.
4) Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menționat în clar, numele întreg al persoanei semnatare.

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:
Ofertantul trebuie să facă dovada că a livrat în ultimii trei ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare
în valoare cumulată de minim 1.000.000 lei fără TVA, în cadrul unuia sau mai multor contracte.
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Prin sintagma „produse similare” se înţelege echipamente de radiocomunicații de bandă largă.
Modalitatea de indeplinire:
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare
operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei
similare a ofertantului. Înainte de atribuirea contractului, AC va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de
atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei
minime de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.
Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de
autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă,
recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente, semnate de beneficiarii livărilor, care să
ateste livrarea efectivă a produselor similare specificate în DUAE, a căror valoare cumulată, fără TVA, să fie cel puțin cu pragul valoric
minim de 1.000.000 lei.
Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba
română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime
privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr.
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea
cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea
angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător,
din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente
care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea, odată cu oferta, a DUAE
completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va
materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă. În cazul în care
ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă
grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată
de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu
precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi. Numărul contractelor prin care se demonstrează
experienţa similară nu este limitat.

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:
Cuantum garanţie de participare (GP): 17.000 lei sau echivalentul în orice altă valută, calculat pe baza cursurilor comunicate de
Banca Națională a României (BNR) pentru EUR/RON sau EUR/valuta aleasă pentru constituirea GP, valabile în data publicării în SEAP
a anunțului de participare (a se vedea www.bnr.ro). GP va fi constituită conform prevederilor art. 36 alin. (1) din HG nr. 395/2016,
prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o
societate de asigurări, în condiţiile legii, în forma prezentată în Formularul 1. În cazul constituirii prin virament bancar, ofertantul va
vira echivalentul în lei al GP în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169 deschis la Trezoreria Statului - A.T.C.P.M.B. pe seama
Serviciului de Telecomunicații Speciale, cod fiscal 4267230. Perioada de valabilitate a GP va fi cel puţin egală cu perioada minimă de
valabilitate a ofertei (90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor). Dovada constituirii GP va fi prezentată în SEAP, scanată,
semnată cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, până cel
mai târziu la data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor. În cazul unei asocieri, GP va fi constituită în numele asocierii şi va
acoperi în mod solidar pe toţi membrii acesteia. Ofertele pentru care nu a fost prezentată dovada constituirii GP sau care nu
îndeplinesc condiţiile privind cuantumul, forma şi perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire, vor fi respinse,
avându-se în vedere, după caz, prevederile art. 64 alin. (3) din HG nr. 395/2016, respectiv cele ale art. 132 alin. (3) din acelaşi act
normativ. GP emisă în altă limbă decât română va fi însoţită în mod obligatoriu de traducerea autorizată în limba română. GP va fi
reţinută în situaţiile prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. a), b), c) din H.G. nr. 395/2016.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Garanţia de bună execuţie (GBE) se va constitui de către contractant în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului, ca o condiţie de intrare în vigoare a acestuia.
GBE va fi în cuantum de 5% din valoarea totală, fără TVA, a contractului și va putea fi constituită prin:
- virament bancar, caz în care contractantul va vira contravaloarea GBE în contul nr. RO59TREZ7005005XXX000169 deschis la
Trezoreria Statului - A.T.C.P.M.B., pe seama Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cod de înregistrare fiscală 4267230;
sau
- printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în
condiţiile legii, care va deveni anexă la contract, conform Formularului nr. 2.
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Autoritatea contractantă va elibera/restitui GBE conform prevederilor art. 42 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările
ulterioare.

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, cu modificările și completările ulterioare. Se va
prezenta acordul de asociere (Formularul nr. 3).

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) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare

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

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Licitatie deschisa

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: Da

IV.2 Informatii administrative
IV.2.1 Publicare anterioara privind aceasta procedura
Nu
Numarul anuntului de intentie din vechiul sistem: -

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
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
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IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnică va fi întocmită în strictă conformitate cu cerințele și instrucțiunile din caietul de sarcini. Oferta tehnică trebuie să
conțină răspunsul punct cu punct la fiecare cerință descrisă în caietul de sarcini și să cuprindă detalierea modului de îndeplinire a
fiecărei cerințe.
Propunerea tehnică va include tabelul de conformitate prevăzut în caietul de sarcini la Capitolul 3, punctul 3.2, care va fi completat
astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu uşurinţă a modului de îndeplinire a specificaţiilor tehnice/cerințelor minimale și
obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.
Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini şi va
include toate documentele suport pe care ofertantul le consideră necesare.
ATENŢIE: Pentru a fi declarată conformă, oferta trebuie să respecte fiecare cerinţă minimă şi obligatorie, specificată ca atare în
caietul de sarcini.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, la două zecimale, în condiţia franco-destinaţia finală (sediul central al autorității
contractante). Preţul unitar în lei ofertat va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor la destinaţia finală,
participarea la efectuarea recepției, precum şi prestarea serviciilor specifice perioadei de garanţie, conform cerințelor din caietul de
sarcini.
Preţul unitar în lei va rămâne ferm şi nerevizuibil pe toată perioada de valabilitate a contractului. Preţul unitar ofertat va fi unic,
nefiind permisă ofertarea de preţuri unitare diferite, în raport de diverse plaje cantitative, alese de ofertant.
Propunerea financiară va cuprinde:
1. Formularul de ofertă (Formularul nr. 4);
2. Anexa la Formularul nr. 4 (conţinând detalierea preţului ofertei).
Conform criteriului de atribuire stabilit, respectiv „Cel mai bun raport calitate - preț”, oferta care obţine cel mai mare număr de
puncte (oferta clasată pe locul 1) va fi considerată oferta cea mai avantajoasă desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire şi a
factorilor de evaluare menţionaţi la cap. II.2.5 și va fi declarată oferta câştigătoare.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Operatorii economici au obligaţia de a transmite oferta în format electronic în SEAP până la data şi ora limită prevăzută în anunțul
de participare pentru depunerea ofertelor.
Ofertanții pot propune modificări/adaptări ale clauzelor contractuale doar în perioada de depunere a ofertelor, cu încadrare în
termenul de solicitare de clarificări menționat la secțiunea II.1.4, autoritatea contractantă urmând să respecte regulile de publicitate
prevăzute de legislația în vigoare.
Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică
(Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările şi completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE,
documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit
conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat
calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale.
Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate, inclusiv traducerile autorizate în limba română, trebuie să fie semnate şi
parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând operatorului economic să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului
document.
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată durata de valabilitate a acesteia prevăzută în
documentaţia de atribuire şi asumată de ofertant.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva
ofertă.
După termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nicio ofertă depusă.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: conform anunţului de participare.
Din motive de operativitate în evaluarea ofertelor, propunerea tehnică și propunerea financiară din cadrul exemplarului în format
electronic, vor fi în mod obligatoriu încărcate şi în format editabil (.doc sau .xls), iar documentația tehnică va fi încărcată într-un
format care să permită copierea/căutarea textului.

Sectiunea VI Informatii suplimentare
VI.1 Aceasta achizitie este periodica
Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -
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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 cu punctaje egale: Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor, doi sau mai mulţi ofertanţi sunt
clasaţi pe primul loc, având acelaşi punctaj total, oferta declarată câştigătoare va fi cea care a obţinut cel mai bun punctaj aferent
factorului de evaluare “Preţul ofertei” (are preţul cel mai scăzut). Dacă printre ofertanţii clasaţi pe primul loc, cu acelaşi punctaj total, există
doi sau mai mulţi ofertanţi care au obţinut acelaşi punctaj aferent factorului de evaluare “Preţul ofertei” şi implicit acelaşi punctaj și pentru
factorul de evaluare “Durata perioadei suplimentare de garanţie”, atunci AC va solicita numai acestor ofertanţi depunerea de noi
propuneri financiare, în SEAP. Ofertanţii în cauză nu au decât dreptul de a îmbunătăţi propunerea financiară depusă anterior, urmând ca
oferta declarată câştigătoare să fie cea al cărei nou preţ, reofertat, este cel mai scăzut. Dacă şi în urma reofertării în SEAP, ofertanții nu vor
putea fi departajaţi, vor deveni incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,
iar procedura de atribuire va fi anulată, fiind imposibilă încheierea contractului.
2. Confidenţialitate: OE vor elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul
acestora, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept
de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile.
3. AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această
formă.
4. OE interesaţi să participe la procedură pot accesa DUAE la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
5. Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr.
455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente
justificative, precum şi, după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări, se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod
obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi
parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document.
6. Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură, sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.
679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind
achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioră acesteia, în conformitate cu
actele normative in vigoare.

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:
Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Achiziţii Publice
Adresa: Splaiul Independenţei nr. 323A; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 060044; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucureşti;
Adresa de e-mail: achizitii.publice@sts.ro; Nr de telefon: +40 212022305; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.sts.ro;

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 01.10.2018 17:36

Pagina 8

