
Calculatoare personale
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI 
Cod de identificare fiscala: 41640678; Adresa: Strada: Mureş, nr. 18-24; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
012275; Tara: Romania; Persoana de contact: Carmen Bogdan; Telefon: +40 722451408; Fax: -E-mail: achizitiipublice@mediusectorul1.ro;
Adresa internet: (URL) www.primariasector1.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.4) Tipul autoritii contractante
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Mediu

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Calculatoare personale
Numar referinta: 41640678_2020_PAAPD1137429

 
II.1.2) Cod CPV principal
30213000-5 Computere personale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Calculatoare personale (desktop) + Licență sistem operare – Microsoft Windows 10 Pro 64 bit + Monitor +  Kit Mouse și
Tastatură – minim 32 buc – maxim 42 buc cu caracteristicile tehnice conform caietului de sarcini

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 96832
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30213000-5 Computere personale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
București, Str. Mureș, nr. 18-24, sector 1București, Str. Mureș, nr. 18-24, sector 1

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
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(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Calculatoare personale (desktop) – minim 32 buc – maxim 42 buc; Licență sistem operare  Microsoft Windows 10 Pro 64 bit – minim
32 buc – maxim 42 buc; Monitor – minim 32 buc – maxim 42 buc; Kit Mouse și Tastatură – minim 32 buc – maxim 42 buc

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
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 achizitiile publice: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Furnizare, instalare și punere în funcțiune: Calculatoare personale - Dell Vostro 3681 SFF, Licențe sistem de
operare pentru calculator personal (desktop) - Microsoft Windows 10 Pro 64 bit; Monitor - Dell E2720HS și Kit
tastatură + mosuse Dell

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
14 / 12.10.2020

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 5
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
PRAGMA COMPUTERS S.R.L. 
Cod de identificare fiscala: RO 3164881; Adresa: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321
Bucuresti; Cod postal: 040593; Tara: Romania; Telefon: +40 213325925; Fax: +40 213321664; E-mail: seap@pragma.ro; Adresa
internet: (URL) www.pragma.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 131040
Valoarea totala a contractului/lotului: 96832
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
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VI.3) Informatii suplimentare
              1.   Comunicarea în cadrul procedurii, inclusiv depunerea ofertei și a documentelor care o însoțesc, se va realiza exclusiv prin
mijloace electronice și numai prin intermediul SEAP. Orice altă formă de comunicare, verbală sau scrisă (fax, poștă electronică, depunere la
sediul destinatarului), nu va fi luată în considerare. Fac excepție 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  poștă electronică, dar și prin fax sau depunere la sediul destinatarului.
2.   Informații privind solicitările de clarificări și/sau de informații suplimentare formulate de operatorii economici.
a)   Solicitările de clarificări și/sau de informații suplimentare formulate de operatorii economici interesați de procedură vor fi transmise
autorității  contractante numai prin intermediul SEAP (conform Notificarii 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/ poștă/ poștă electronică/ depusă la sediul autorității contractante etc.), nu va fi luată în considerare.
a)   Pentru a transmite solicitări de clarificări și/sau de informații suplimentare, operatorii economici trebuie să fie înscriși în SEAP și să fie
inscriși la procedură.
b)   Autoritatea contractantă va transmite răspunsul la solicitările de clarificări și/sau informațiile suplimentare solicitate de operatorii
economici interesati de procedura numai prin intermediul SEAP, cu respectarea prevederilor Notificarii ANAP nr 247/2016.
c)   Autoritatea contractantă va răspunde solicitarilor de clarificari, cel mai tarziu, în a treia zi înainte de termenul limită de depunere a
ofertelor.
3.   În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în
ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut 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 aceștia sunt precizați în
documentația de atribuire). În cazul în care prin aplicarea acestui sistem vor rezulta în continuare două sau mai multe oferte care se
clasează pe poziția 1, autoritatea contractantă va reface clasamentul luând considerare ceilalți factori de evaluare cu ponderi egale
(urmărind ordinea precizării acestora în documentația de atribuire). Acest sistem urmează să fie aplicat ori de câte ori este necesar până la
realizarea departajării ofertelor pe poziții distincte în clasament, luându-se în considerare punctajul obținut pentru factorul de evaluare
subsecvent (următorul factor de evaluare a propunerii tehnice conform celor sus-menționate). Oferta câștigătoare va fi declarată cea care
se clasează pe poziția 1 din clasamentul refăcut potrivit acestor reguli. În situația în care prin aplicarea acestui sistem se ajunge la
epuizarea factorilor de evaluare ai propunerii tehnice fără însă să se fi obținut o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament,
autoritatea contractantă va stabili clasamentul final în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului obținut pentru factorul de evaluare
“prețul ofertei”. În eventualitatea în care nici prin aplicarea acestui sistem nu se va ajunge la o departajare a ofertelor pe poziții distincte în
clasament, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi
prețuri (reofertare de preț).

 
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; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Potrivit art. 8 si art. 29-36 din Legea nr. 101/2016.

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

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu
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VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2020
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