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DETALII

Documentaţie de atribuire: 
DF1087496 / 24.06.2020 14:45

PLAN DE ACHIZIŢII

Nume plan: PAAP_2020 - 2020 - VI 

Detaliul de plan: Echipamente IT 

Valoare alocata la detaliul plan: 180070 RON

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) Denumire si adrese

DIRECŢIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECŢIA MEDIULUI
Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24 Cod fiscal: 41640678 Cod postai: 012275 Cod NUTS: R0321 
Bucureşti Localitate: Bucureşti Tara: Romania E-mail: carmen.bogdan@mediusectorul1.ro
Telefon: +40 722451408 Fax: Adresa Internet (URL): www.sectorul1.ro Adresa profilului 
cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

1.2) Achiziţie comuna
Contractul implica o achiziţie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie: Nu

1.4) Tipul autoritatii contractante
Organism de drept public

1.5) Activitate principala 

Mediu

SECŢIUNEA II: OBIECT

11.1) Obiectul achiziţiei

mailto:carmen.bogdan@mediusectorul1.ro
http://www.sectorul1.ro
http://www.e-licitatie.ro


11.1.1) Titlu:

Furnizare - Calculatoare personale şi programe de calcul necesare funcţionării acestora
Număr de referinţa: 41640678_2020_PAAPD1137429

11.1.2) Cod CPV principal:

Anunt^1-|?art^GN1070481 ] - Furnizare - Calculatoare pe...
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'n.1.4) Descriere su'tcinta; IV vl CLARIFICARERAT

Calculatoare personale şi programe de calcul necesare funcţionării acestora, in cantităţile si
condiţiile caietului de sarcini

II.1.5) Valoarea totala estimata:
Intervalul intre: 140.720,00 si 180.070,00 Moneda: RON

11.1.6) Informaţii privind loturile:
Contractul este impartit in loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea
următoarelor loturi sau grupuri de loturi: -

11.2) Descriere

FILTRE

I NUMĂR SAU DENUMIRE LOT

COD CPV

VALOARE ESTIMATA INTRE:

CX Cauta S Reseteaza

SORTARE: NUMĂR A VALOARE ESTIMATA

1. Calculatoare personale (desktop) tip all in one + KIT Mouse + Tastatură + Licenţă 

sistem operare - Microsoft Windows 10 Pro 64 bit <a>

COD CPV:
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 102.240,00 -134.190,00 RON

2. Licenţe Office <a>

COD CPV: VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 34.320,00 - 40.920,00 RON
48310000-4 - Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)

3. Licenţe antivirus <S>

COD CPV: VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 4.160,00 - 4.960,00 RON
48760000-3 - Pachete software de protecţie antivirus (Rev.2)
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Furnizare - Calculatoare personale şi programe de caicul 
necesare funcţionării acestora

Anunţ de participare simplificat

Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) Denumire si adrese
DIRECŢIA DE UTIUTATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROIECŢIA MEDIULUI
Cod de identificare fiscala; 41640678; Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24; Localitatea: Bucureşti; Cod NUTS: R0321 Bucureşti; Cod postai; 
012275; Tara: Romania; Persoana de contact: Carmen Bogdan; Telefon: +40 722451408; Fax: -E-mail: carmen.bogdan@mediusectorul1.ro;
Adresa internet: (URL) www.sectorul1.ro; Adresa web a profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro;

1.2) Achiziţie comuna
Contractul implica o achiziţie comuna: 1^
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:

1.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

1.5) Activitate principala
Mediu ■

Secţiunea II: Obiect_______________________________________________ ___________
Secţiunea 11.1 Obiectul achiziţiei

11.1.1) Titlu
Furnizare - Calculatoare personale şi programe de calcul necesare funcţionării acestora
Număr referinţa: 41640678_2020_PAAPD1137429

11.1.2) Cod CPV principal
30213000-5 Computere personale (Rev.2)

11.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumpărare

11.1.4) Descrierea succinta
Calculatoare personale şi programe de calcui necesare funcţionării acestora, in cantitatile si condiţiile caietului de sarcini

11.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 140720 si 180070; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achiziţii - valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a 
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii)

11.1.6) Informaţii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: ^
Pot fi depuse oferte pentru: Numărul maxim de loturi: 3

Secţiunea 11.2 Descriere 
11.2.1) Titlu
1 Calculatoare personale (desktop) tip aii in one + KIT Mouse + Tastatură + Licenţă sistem operare - Microsoft Windows 10 Pro 64
bit

11.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principai: 30213000-5 Computere personale (Rev.2) 
Cod CPV suolimentar: -

mailto:carmen.bogdan@mediusectorul1.ro
http://www.sectorul1.ro
http://www.e-licitatie.ro
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11.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: R0321 Bucureşti
Locul prindpal de executare:
Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, BucureştiStr. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti

11.2.4) Descrierea achiziţiei publice
(natura si cantitatea lucrărilor, produselor sau serviciilor sau o menţiune privind nevoile si cerinţele)

Produse IT: - Calculatoare personale (desktop) tip all in one + KIT Mouse + Tastatură + Licenţă sistem operare - Microsoft 
Windows 10 Pro 64 bit - minim 32 buc - maxim 42 buc

11.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate - preţ

Denumire factor evaluare: Preţul ofertei 
Descriere: Componenta financiara 
Pondere: 70%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru 
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculează proporţional, astfel: P(n) = (Preţ minim ofertat / Preţ n) x punctaj maxim alocat.

Denumire factor evaluare: Caracteridici tehnice 
Descriere: Componentă tehnică 
Pondere: 30%

Algoritm de calcul: Ptehnic= Pprocesor+Pmemorie+Pcapacitate de stocare 
Factorul de evaluare tehnic are următorii subfactori:
Subfactor 1. "Procesor" - maxim 15%/15 puncte 
Punctajul se acorda astfel:

1. Pentru cea mai mare frecvenţă de baza ofertată se acordă 7,5 puncte 
Pentru restul ofertelor, punctele se vor calcula utilizând următoarea formulă:
PF(n) = F(n) / F(maximă) x 7,5 puncte

2. Pentru cea mai mare memorie cache ofertată se acordă 7,5 puncte 
Pentru restul ofertelor, punctele se vor calcula utilizând următoarea formulă:
PMch(n)=Mch(n) / Mch(maximă) x 7,5 puncte
P(procesor) = PF + PMch

Subfactor 2 "Memorie RAM instalată" - maxim 10%/10 puncte 
Punctajul se acorda astfel:

1. Pentru cea mai mare capacitate ofertată se acordă 5 puncte
Pentru restul ofertelor, punctele se vor calcula utilizând următoarea formulă:
PCap(n) = Cap(n) / Cap(maximă) x 5 puncte

2. Pentru cea mai mare frecvenţă a memorie RAM ofertată se acordă 5 puncte 
Pentru restul ofertelor, punctele se vor calcula utilizând următoarea formulă:
PF(n)=F(n) / F(maximă) x 5 puncte

P(memorie RAM) = PCap + PF

Subfactor 3 " Capacitate de stocare SSD" - maxim 5%/5 puncte 

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru capacitate de stocare egală sau mai mare de 512 GB - 5 puncte

11.2.6 Valoarea estimata
Inten/alul intre : 102240 si 134190; Moneda: RON

(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achiziţii - valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a 
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii)



Jcitatie
11.2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se refera la un proiect si/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: ^ 
Tip finanţare: Fonduri bugetare

11.2.1) Titlu
2 Licenţe Office

11.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48310000-4 Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

11.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: R0321 Bucureşti
Locul principal de executate:
Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, BucureştiStr. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice

11.2.4) Descrierea achiziţiei publice
(natura si cantitatea iucrariior, produseior sau serviciiior sau o menţiune privind nevoiie si cerinteie) 
Programe de calcul - Licenţă Microsoft Office 365 Business Premium -32 buc

11.2.5) Criterii de atribuire
Preţul cel mai scăzut

11.2.6 Valoarea estimata
Intervalul intre : 34320 si 40920; Moneda: RON
(in căzui acorduriior-cadru sau ai sistemeior dinamice de achiziţii
acorduiui-cadru sau a sistemuiui dinamic de achiziţii)

■ vaioarea maxima tataia estimata pentru întreaga durata a

11.2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se refera la un proiect si/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: fJu 
Tip finanţare: Fonduri bugetare

11.2.1) Titlu
3 Licenţe antivirus

11.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48760000-3 Pachete software de protecţie antivirus (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

11.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: R0321 Bucureşti
Locul prindpal de executare:
Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, BucureştiStr. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti

11.2.4) Descrierea achiziţiei publice
(natura si cantitatea iucrariior, produseior sau serviciiior sau o menţiune privind nevoiie si cerinteie) 
Licenţă program antivirus Bitdefender GravityZone Business Security sau echivaient 32 buc

11.2.5) Criterii de atribuire
Preţul cel mai scăzut

il.2.6 Vaioarea estimata
Intervalul intre : 4160 si 4960; Moneda: RON
(în cazul acorduriior-cadru sau ai sistemeior dinamice de achiziţii - valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a 
acorduiui-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii)
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II. 2.13) Informaţii despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se refera la un proiect si/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene; ^
Tip finanţare; Fonduri bugetare

Secţiunea III: Informaţii juridice, economice, financiare si tehnice________________________
III.1) Condiţii de participare

III. 1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerinţele privind inscrierea in registrele 
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a condiţiilor
Cerinţa 1; Participanţii la procedură (indiferent de calitatea în care participă ofertant unic/ofertant asociat/ subcontr., terţ susţinător, 
după caz) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Lg. Modalitate de indeplinire a cerinţei 1; Se 
va completa DUAE (partea I, partea a ll-a secţiunile A, B si C şi partea a lll-a secţiunile A, B, C şi D) de către toţi operatorii eco 
participanţi la procedura de atribuire. în cadrul părţii a ll-a, secţiunea B se vor completa inform privind reprezentantul/ 
reprezentanţii legali ai operatorului ec (potrivit datelor din certificatului constatator solicitat la lll.l.l.b) şi, după caz, inform privind 
reprezentantul împuternicit să reprezinte operatorul ec în relaţiile cu terţii, precizând limitele de reprezentare. Ofertantul clasat pe 
primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile şi, dacă există, subcontr şi terţi susţinători ai 
acestuia, vor prezenta, la solicitarea AC, următoarele docum probante; 1. Certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică; 2. 
Certificat de cazier judiciar pentru fiecare persoană fizică indicată în certificatul constatator ca fiind membru al organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al ofertantului sau ca având putere de reprezentare, de decizie sau de control; 3. 
Certificate de atestare fiscală, emise de organele fiscale competente potrivit art 158 si 159 din Lg 207/2015 Codul de procedură 
fiscală, din care sa rezulte lipsa datoriilor restante la bugetul general consolidat şi bugetul local la momentul prezentării acestuia 
Acestea se vor prezenta pentru toate punctele de lucru/sediile secundare înscrise în certificatul constatator emis de ORC; 4. Dacă 
este cazul, docum prin care se demonstrează faptul ca operatorul ec poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 
167 alin. (2), art. 171 din Lg. Note; 1. în cazul în care ofertantul clasat pe primul loc în clasament la finalizarea evaluării ofertelor şl, 
dacă există, subcontractanţi şi terţi susţinători ai acestuia, sunt nerezidenţi se acceptă ca docum probante docum echivalente celor 
solicitate pentru operatorii eco rezidenţi, emise de autorităţi competente din ţara de origine a acestuia sau din ţara în care este 
stabilit. în cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit nu se emit docum de natura celor solicitate sau respectivele 
docum nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Lg, se va accepta ca document probant o declaraţie pe proria 
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 care are competenţe în acest sens; 2. Neîndeplinirea 
cerinţei şi/sau nedepunerea DUAE de către toţi participanţii la procedură atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă; 3. Comisia de 
evaluare va exclude orice operator ec în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoştinţă ca operatorul ec se află, 
având în vedere acţiunile sau inacţiunile săvârşite, înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 
167 din Lg, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire; 4. AC poate solicita să se depună toate sau o parte dintre 
documie justificative ca dovadă a informior cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării procedurii, dacă acest lucru 
este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii; 5. Dispoz art. 66, alin.(l) din HG 395/2016 se vor aplica în 
mod corespunzător.

Cerinţa 2; Ofertanţii, ofertanţii asociaţi, subcontr propuşi, terţii susţinători nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.59- 
60 din Lg. Persoanele cu funcţii de decizie din cadrul AC în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de 
atribuire sunt; Bogdan-Virgiliu Pavel - Director General; Ortansa Frone-Borcea - Director General Adjunct al Direcţiei Management 
Ec; Razvan-Aurelian Munteanu - Director General Adjunct al Direcţiei Programe şi Investiţii; Nicolae Guşu - Sef Serviciu Juridic, 
Avizare Acte şi Arhivă; Diana Beatrice Pauliuc — Şef Serviciu Management Achiziţii Publice. Modalitatea de îndeplinire a cerinţei 2; Se 
va completa şi încărca în SEAP, odată cu DUAE, Formularul III.2.1. - Declaraţie privind inexistenţa conflictelor de interese în sensul 
art59-60 din Lg de către toţi operatorii eco participanţi la procedură (indiferent de calitatea în care participă).
A. Inform privind asocierea (dacă este cazul); Unul sau mai mulţi operatori eco au dreptul de a se asocia în vederea depunerii unei 
oferte comune. Pe durata contractului, asociaţii răspund în mod solidar pentru executarea contractului. într-o astfel de situaţie; 1. 
Fiecare asociat va completa şi prezenta DUAE propriu în conformitate cu cerinţele AC; 2. Grupul de operatori eco care depun ofertă 
comună va depune, odata cu DUAE, acordul de asociere; acesta va conţine, pe lângă alte clauze considerate necesare de către 
membrii asocierii, clauzele obligatorii din Formularul lll.1.1.a)-2; 3. Dacă primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de 
atribuire este ocupat de oferta comună depusă de o asociere, toţi membrii asocierii vor prezenta, la solicitarea AC, documie 
probante în susţinerea celor declarate la nivelul DUAE, astfel cum au fost acestea precizate în cadrul fiecărei cerinţe. Dispoz art. 66, 
alin. (1) din HG 395/2016 se vor aplica în mod corespunzător. Note; 1. Constituirea asocierii nu trebuie să conducă la încălcarea 
regulilor de concurenţă (a se vedea Ghidul privind respectarea regulilor de concurenţă în situaţia participării sub forma de asociere 
la o procedură de achiziţie publică disponibil la adresa http;//www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/ 
items/bucket12/id12037/ghid_consortii_final.pdf; 2. Niciunul dintre asociaţi nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute 
la art 164, 165 si 167 din Lg, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă; 3. Completarea DUAE fără a respecta cerinţele de 
completare indicate în mod expres de AC, nedepunera DUAE pentru toţi asociaţii odată cu oferta, sunt acţiuni care determina

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/
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respingerea ofertei ca inacceptabilă. B. Inform privind subcontractanţii (dacă este cazul): 1. Se vor preciza părţiie din contract care 
urmează a fi subcontractate; pentru fiecare subcontr. propus se va prezenta acordul de subcontractare conţinând clauzele 
obligatorii prevăzute în Formularul lll.1.1.a)-3.; 2. Fiecare subcontr. propus în ofertă va prezenta DUAE propriu, semnat cu semnătură 
electronică extinsă de reprezentantul legal/împuternicit al acestuia, din care trebuie să rezulte că aceştia nu se află în situaţiile de 
excludere prevăzute la art 164, 165 si 167 din Lg; Acesta va fi depus odata cu DUAE completat de ofertant. în situaţia în care AC 
identifică o situaţie de excludere, în urma verificărilor efectuate în temeiul art 170 alin 1 din Lg, va soiicita, o singură dată, înlocuirea 
subcontr. în cauză. înainte de a lua o decizie de excludere întemeiată pe exisţenta unor situaţii prevăzute la art 164 si 167 din Lg, AC 
va aplica dispoziţiile art 171 alin 1-3 din Lege; 3. Dacă primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor 
admisibile este ocupat de o ofertă care conţine precizări privind subcontr propuşi, toţi subcontr respectivi vor prezenta, la solicitarea 
AC, docum care probează declaraţiile de la nivelul DUAE. Dispoziţiile art. 66, alin. (1) din HG 395/2016 se vor aplica în mod 
corespunzător; 4, Completarea DUAE fără a respecta cerinţele de completare indicate în mod expres de AC, nedepunera DUAE 
pentru subcontr. odată cu oferta, sunt acţiuni care determină respingerea ofertei ca inacceptabilă. C . Inform privind terţii susţinători 
pentru îndeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnică experienţă similară (dacă este cazul):în situaţia în care un operator eco/ 
un grup de operatori eco nu poate îndepiini cerinţele referitoare la capacitatea tehnică, acesta are dreptul de a invoca susţinerea 
unuia sau mai multor terţi, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul ec şi terţul respectiv; în acest caz 
îndeplinirea cerinţelor se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate ale ofertantului şi ale terţului. 1. Terţul va 
completa şi prezenta DUAE propriu semnat cu semnătură electronică de reprezentantui legalAmputernicit ai al terţului, din care 
trebuie să rezulte că acesta nu se afla în situaţiile de excludere prevăzute la art 164, 165 si 167 din Lg; 2. Se va completa şi depune 
odată cu DUAE Formularul III.1.1.a)-1. Ofertantul are obligaţia să prezinte docum transmise acestuia de către terţ, din care să rezulte 
modul efectiv prin care terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, docum care se vor constitui anexe la 
respectivul angajament; 3. Dacă primul loc în clasam în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile este ocupat de o 
ofertă care beneficiază de susţinerea unui/unor terţi, toţi terţii respectivi vor prezenta, la solicitarea AC, docum care probează 
declaraţiile de la nivelul DUAE. Note: 1. AC solicită ca operatorul eco şi terţul să răspundă în mod solidar pentru executarea 
contractului. Răspunderea solidară a terţului se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta a obligaţiilor de susţinere 
asumate prin angajament; 2. în situaţia în care terţul nu îndeplineşte criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul 
dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167, AC solicită, o singură dată, ca operatorui eco să îniocuiască terţul; 3. 
Completarea DUAE fără a respecta cerinţele de completare indicate în mod expres de AC, nedepunera DUAE pentru terţ odată cu 
oferta, sunt acţiuni care determină respingerea ofertei ca inacceptabilă.
Operatorii economici participanţi la procedură (ofertant unic, ofertanţi asociaţi şi, dacă există, subcontractanţi şi terţi susuţinători) 
trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este 
legal constituit, că nu se află în niciuna din situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a 
realiza activităţile ce fac obiectul contractului de achiziţie publică.
Modalitatea de îndeplinire a cerinţei; Fiecare participant la procedură (ofertant unic, ofertanţi asociaţi şi, dacă există, subcontractanţi 
şi terţi susuţinători), va completa DUAE propriu astfel: Partea a IV-a (Criterii de selecţie), secţiunea A (Capacitatea de a corespunde 
cerinţeior) - în răspunsul de la pct. 1 se va indica numărul de înregistrare în registrul comerţului şi/sau forma de înregistrare în 
condiţiile legii din ţara de rezidenţă.

Ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile şi, dacă există, subcontractanţi ai acestuia, 
vor prezenta ca document probant al declaraţiei de la nivelul DUAE, la solicitarea autorităţii contractante Ş
- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau, în cazul operatorilor economici nerezidenţi, orice alt document 
echivalent, potrivit Anexei IX din Directiva 2014/24/UE care să conţină datele prevăzute la art 7 alin 2 din Normele metodologice de 
ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei 
nr 2594/C/2008.
în cazul în care ofertantul clasat pe primul loc în clasament după aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile nu este 
rezident, se acceptă ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenţi, emise de 
autorităţi competente din ţara de origine a ofertantului sau din ţara în care acesta este stabilit. în cazul în care în ţara de origine sau 
în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate, se va accepta ca document probant 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 care are compeţente în acest sens.

Note:
1. Cerinţa este formulată în concordanţă cu art 173 alin 1 din Legea nr. 98/2016 şi ţinând seama de dispoziţiile art 1 din Lg nr 
26/1990 privind registrul comerţului şi de cele ale art 2-5 din Lg nr 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice.
2. Neîndeplinirea cerinţei, completarea DUAE fără a respecta cerinţele de completare indicate în mod expres de autoritatea 
contractantă la pct. 1 de la Modalitatea de îndelinire a cerinţei, nedepunera DUAE pentru toţi participanţii la procedura odată cu 
oferta, sunt acţiuni care determină respingerea ofertei ca inacceptabilă (cf. art.137, alin. (2) lit.b) din Anexa IaHG 395/2016).

1.1.2) Situaţia economica si financiara
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Criteriiie de selecţie enunţate în documenteie achiziţiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selecţie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei: Da

Lista si descriere succiirta a criteriilor de selecţie:
1. ) Loturile: 2,3

Pentru contractele de achiziţie de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, (calculaţi până la data limită de depunere a ofertei), în cadrul a maxim 5 
contracte/facturi, a furnizat produse similare celor care fac obiectul fiecărui lot ,in cantitate de cel puţin: 50 buc 
Notă: Prin produse similare se înţelege :orice programe de calcul (licenţe - office, antivirus, de editare, desen, etc) - Modalitate de 
demonstrare preliminară prin completarea DUAE: Ofertantul (operator economic individual sau fiecare dintre operatorii economici 
asociaţi) va/vor completa DUAE propriu astfel: Partea a IV-a (Criterii de selecţie), secţiunea C (Capacitatea tehnică şi profesională) - 
în răspunsul de la pct. 1b) va completa:

Tabelul din DUAE se va completa astfel: în coloana “Descriere" se vor trece denumirile podusele care fac obiectul 
contractului/facturii; în coloana "Sume" se va trece nr. contractului/facturii/PV recepţie/certificat constatator; în coloana "Date" se 
vor trece cantităţuile livrate iar in Coloana "Beneficiari" se va trece Numele beneficiarului/CUI/Telefon;

Ofertantul clasat pe primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea 
autorităţii contractante, următoarele documente probante- documente suport pentru verificarea informaţiilor din DUAE, fără a se 
limita la, enumerarea nefiind cumulativă, copii:
- ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- facturi;
- procese-verbale de recepţie;
- certificări de bună execuţie / certificate constatatoare 
prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei.
2. ) Loturile: 1

Pentru contractele de achiziţie de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani, (calculaţi până la data limită de depunere a ofertei), în cadrul a maxim 5 
contracte/facturi, a furnizat produse similare celor care fac obiectul fiecărui lot ,in cantitate de cel puţin: 30 buc 
Notă: Prin produse similare se intelege : - orice echipament IT de tipul calculatoare, laptop -uri, servere, notebuck-uri, etc; - 
Modalitate de demonstrare preliminară prin completarea DUAE: Ofertantul (operator economic individual sau fiecare dintre 
operatorii economici asociaţi) va/vor completa DUAE propriu astfel: Partea a IV-a (Criterii de selecţie), secţiunea C (Capacitatea 
tehnică şi profesională) - în răspunsul de la pct. 1 b) va completa:

Tabelul din DUAE se va completa astfel: în coloana "Descriere" se vor trece denumirile podusele care fac obiectul 
contractului/facturii; în coloana Sume se va trece nr. contractului/facturii/PV recepţie/certificat constatator; în coloana "Date" se 
vor trece cantităţuile livrate iar in Coloana "Beneficiari" se va trece Numele beneficiarului/CUI/Telefon.

Ofertantul clasat pe primul loc în clasament în urma aplicării criteriului de atribuire ofertelor admisibile va prezenta, la solicitarea 
autorităţii contractante, următoarele documente probante- documente suport pentru verificarea informaţiilor din DUAE, fără a se 
limita la, enumerarea nefiind cumulativă, copii:
- ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;
- facturi;

- procese-verbale de recepţie;
- certificări de bună execuţie / certificate constatatoare 
prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei.

Secţiunea IV: Procedura

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

IV.1.6) Informaţii despre licitaţia electronica
Se va organiza o lidtatie electronica: Nu

l\/ 0\ Inf/^rrvt^+ii <aWnr%înic*+r<a+nfA



kt '

eQ Licitaţie Sistemul Electronic de Achiziţii Publice

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala; 06.07.2020 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.Q Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 06.10.2020 
Durata in luni: 3

IV.2.7) Condiţii de deschidere a ofertelor
Data; 06.07.2020; Ora locala: 15:00 
Locul:
In SEAP

Secţiunea VI: Informaţii complementare

VI.1) Informaţii privind periodicitatea
Aceasta achiziţie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: ^
Se va accepta facturarea electronica:
Se vor utiliza plăţile electronice: Nu

VI.3) Informaţii suplimentare
1. Comunicarea în cadrul procedurii, inclusiv depunerea ofertei şi a documentelor care o însoţesc, se va realiza exclusiv prin 

mijloace electronice şi numai prin intermediul SEAP. Orice altă formă de comunicare, verbală sau scrisă (fax, poştă electronică, depunere la 
sediul destinatarului), nu va fi luată în considerare. Fac excepţie de la această regulă documentele care se transmit în temeiul art. 8 din 
Legea nr. 101/2016; acestea se comunică în scris, de regulă prin poştă electronică, dar şi prin fax sau depunere la sediul destinatarului.
2. Informaţii privind solicitările de clarificări şi/sau de informaţii suplimentare formulate de operatorii economici.
a) Solicitările de clarificări şi/sau de informaţii suplimentare formulate de operatorii economici interesaţi de procedură vor fi transmise 
autorităţii contractante numai prin intermediul SEAP (conform Notificării ANAP nr 247/2016 - http://anap.gov.ro/web/wpcontent/ 
uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarific%C4%83ri-prin-intermediul-SEAP.pdf). Orice altă formă de comunicare, verbală sau scrisă 
(adresă transmisa prin fax/ poştă/ poştă electronică/ depusă la sediul autorităţii contractante etc.), nu va fi luată în considerare.
a) Pentru a transmite solicitări de clarificări şi/sau de informaţii suplimentare, operatorii economici trebuie să fie înscrişi în SEAP şi să fie 
înscrişi la procedură.
b) Autoritatea contractantă va transmite răspunsul la solicitările de clarificări şi/sau informaţiile suplimentare solicitate de operatorii 
economici interesat! de procedura numai prin intermediul SEAP, cu respectarea prevederilor Notificării ANAP nr 247/2016.
c) Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări, cel mai târziu, în a treia zi înainte de termenul limită de depunere a 
ofertelor.
3. în situaţia în care două sau mai multe oferte obţin acelaşi punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în 
ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obţinut de ofertele respective pentru factorii de 
evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin urmărirea ordinii în care aceştia sunt precizaţi în 
documentaţia de atribuire). în cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se 
clasează pe poziţia 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalţi factori de evaluare cu ponderi egale 
(urmărind ordinea precizării acestora în documentaţia de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la 
realizarea departajării ofertelor pe poziţii distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obţinut pentru factorul de evaluare 
subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menţionate). Oferta câştigătoare va fi declarată cea care 
se clasează pe poziţia 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. în situaţia în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la 
epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obţinut o departajare a ofertelor pe poziţii distincte în clasament, 
autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcţie de ordinea descrescătoare a punctajului obţinut pentru factorul de evaluare 
"preţul ofertei". în eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziţii distincte în 
clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conţin noi 
preţuri (reofertare de preţ).

http://anap.gov.ro/web/wpcontent/


i H Licitaţie
VI.4) Proceduri de contestare
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Vl.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul National de Soluţionare a Contestatiilor
Adresa; Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucureşti; Cod postai: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: 
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

Vl.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Vl.4.3) Procedura de contestare
Precizări privind tennenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

Vl.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

VI.5) Data expedierii prezentului anunţ
24.06.2020
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