Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013,
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie
1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
CERO – PROFIL DE CARIERĂ: CERCETĂTOR ROMÂN
Contract de finanțare: POSDRU/159/1.5/S/135760

NR. ÎNREG.___________________

APROBAT,
Manager
Dr. Diana Loreta PAUN

VIZAT,
Director Financiar - Contabil,
Ec. Mariana BOC

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE
PENTRU CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
FURNIZARE ECHIPAMENTE IT ȘI SOFTWARE

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficială: INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE “C.I. PARHON”
Adresă: b-dul Aviatorilor, nr. 34-36, sector 1
Localitate: București,
Cod poştal:
Ţara:
011863
Romania
Punct(e) de contact:
Telefon: +40 21.317.06.07 int.261
In atenția: Birou achiziții publice: Ing. Bianca
Sau 0760669955
BREUSCAN
E-mail: achizitii@parhon.ro
Fax:+40 318057374
Adresa/ele de internet (dacă este cazul):
www.parhon.ro
Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL):
www.parhon.ro
Adresa profilului cumpărătorului (URL):
www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute la:
X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini şi/sau documentele suplimentare pot fi obţinute la:
X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Documentatia de atribuire va putea fi ridicata de la sediul Achizitorului, sau solicitata prin email de orice operator economic interesat.
Ofertele/proiectele sau solicitările/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:
X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 17.11.2014 ora 11:00.
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Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentatia
pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de Achizitor,
acestea fiind returnate nedeschise.
Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor
Zile : 3 (înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice alta autoritate naționala sau federala, □ Servicii publice generale
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
□ Apărare
□ Agenție/birou național sau federal
□ Ordine si siguranța publica
□ Colectivitate teritoriala
□ Mediu
□ Agenție/birou regional sau local
□ Afaceri economice si financiare
□ Organism de drept public
X Sănătate
□ Instituție/agenție europeana sau organizație europeana
□ Construcții si amenajări teritoriale
□ Protecție sociala
□ Recreere, cultura si religie
□ Educație
X Altele (precizați): Spital
□ Altele (precizați): —————
Autoritatea contractanta acționează in numele altor autorităţi contractante
da □ nu X
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea
contractanta
Furnizare echipamente IT și software
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
a) Lucrări
□ B) Produse
X
c) Servicii
□
Executare
□
Categoria serviciilor:
Cumpărare
X
Proiectare si executare
□
Leasing
□
Executarea, prin orice
□
Închiriere
□
mijloace, a unei lucrări,
Închiriere cu opțiune de
□
conform cerințelor
cumpărare
specificate de autoritatea
O combinație intre acestea
□
contractanta
Locul principal de executare
Locul principal de prestare: Locul principal de livrare
........................
........................
Bucureşti
Cod NUTS □□□□□□
Codul NUTS: RO321 - Cod NUTS □□□□□□
Bucureşti
II.1.3) Procedura implica
Un contract de achiziții publice
X
Punerea in aplicare a unui sistem de achiziție dinamic (SAD)
□
Încheierea unui acord-cadru
□
II.1.4) Informații privind acordul-cadru NU ESTE CAZUL
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contract de furnizare produse (echipamente IT și software) în vederea implementării proiectului
„CERO – PROFIL DE CARIERĂ: CERCETĂTOR ROMÂN ” cod SMIS 135760
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)
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Vocabular principal
Obiect principal
30213100-6 Computere portabile (Rev.2)
Obiect(e) suplimentar(e)
30213300-8 Computer de birou;
30120000-6 Echipament de fotocopiere şi
de tipărire offset;
30195200-4
Table
electronice
cu
posibilitate de copiere sau accesorii;
48761000-0 Pachete software antivirus;
48624000-8 Pachete software pentru
sisteme de operare pentru computere
personale;
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achiziții publice (GPA)
da □ nu X
II.1.8) Împărţire in loturi
da □ nu X
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu X
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Denumire / tip contract
Laptop
Desktop
Soft
Multifuncțională
Tabla inteligenta

Nr.
UM
11
1
12
2
1

UM
Buc
Buc
Buc
Buc
Buc

Valoarea estimata fără TVA: 66.456 lei fara TVA
II.2.2) Opțiuni

da □ nu X

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata: maxim 10 zile de la data atribuirii contractului
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea prețului contractului
da □ nu X
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate
III.1.1.a) Garanție de participare
da □ nu X
III.1.1.b) Garanție de buna execuție
da □ nu X
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plata si/sau trimitere la dispoziţiile relevante
Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, bugetul de stat, fonduri proprii
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III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările si completările ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale
da □ nu X
III.1.5. Legislația aplicabila
a) Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
c) Reglementările legislative în domeniul achizițiilor publice, publicate pe site-ul www.anrmap.ro.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea
in registrul comerțului sau al profesiei
- Declaratie privind eligibilitatea ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, inclusiv Legea 279/2011;
- Certificat de participare la procedura de achizitie publica cu oferta independenta
III.2.1.a) Situația personala a candidatului sau ofertantului:
Informații si formalităţi necesare pentru evaluarea respectăriicerințelor
Se va solicita prezentarea “Declarației privind neîncadrarea în prevederile art. 69
34/2006” care se va prezenta atât de subcontractant, cât şi de terţul susţinător.

1

din O.U.G. nr.

Persoanele cu funcție de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de
atribuire:
1. Paun Diana Loreta, Manager – Ordonator de credite;
2. Ghemigian Adina Mariana, Director Medical – membru Comitet Director;
3. Pecsi Saftica, Director Ingrijiri – membru Comitet Director;
4. Boc Mariana, Director Financiar Contabil – membru Comitet Director;
5. Popescu Steliana, Economist – Control Financiar Preventiv;
6. Badiu Corin, Prof. Univ., Medic Primar – Membru Comisie de Evaluare;
7. Manda Dana Alice, CP – Membru Comisie de Evaluare
8. Scarpet Usturoi Silvia Liliana, Economist – Membru de rezerva Comisie de Evaluare;
9. Simion Marieta, Inginer 1A Serviciul Administrativ – Membru de rezerva Comisie de Evaluare;
10. Gura Gabriel, Inginer 1A Serviciul Tehnic – Membru de rezerva Comisie de Evaluare;
11. Breuscan Elena Bianca, Inginer 1A, Sef Birou Achizitii - Membru Comisie de Evaluare;
12. Ioan Daiana, Inginer 1A Birou Achizitii - Membru Rezerva Comisie de Evaluare;
13. Martac Florinela, Avocat – Consilier Juridic
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Informații si formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:
Cerința 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de
activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se poate prezenta în original, copie legalizata sau copie
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„conform cu originalul”. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest document
pentru partea de contract pe care o realizează. Ofertantul clasat pe primul loc va trebui să prezinte la
solicitarea autorităţii contractante pentru conformitate, Certificatul Constatator în original sau copie
legalizata, înainte de comunicarea rezultatului procedurii de către autoritatea contractanta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informații şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru Modalitatea de îndeplinire
evaluarea respectării cerințelor menționate
NU ESTE CAZUL
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informații şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru Modalitatea de îndeplinire
evaluarea respectării cerințelor menționate
NU ESTE CAZUL
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii
Informații şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru Modalitatea de îndeplinire
evaluarea respectării cerințelor menționate
NU ESTE CAZUL
III.2.4) Contracte rezervate
da □ nu X
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
da □ nu X
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea forței de munca protejate
da □ nu X
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
da □ nu X
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia sa indice numele şi calificările profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
da □ nu X
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfășurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire
Offline X
On line □
Procedura se finalizeaza in SEAP . Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP www.e-licitatie.ro
catalog de produse/servicii/lucrari, produsele in vederea achizitionarii.
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Achiziție directă X
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de
soluții)
IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
X
IV.2.2) Se va organiza o licitație electronica
da □ nu X
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
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participare
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
□ □
□ □ □
□ □ □
□ □ □
□
□ □
□
□ □ X □ □ □ □
Altele: Documentele emise în altă limbă vor fi însoţite de traducere in limba romana.
Moneda în care se transmite oferta financiară – lei.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul căreia ofertantul trebuie sa îşi menţină oferta : 30 zile
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
În conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Acestea trebuie completate în aşa fel încât
informaţiile din propunerea tehnica să permită identificarea cu uşurinţă a corespondentei cu
specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta
detaliat si complet.
Se va prezenta propunerea tehnica, cu toate caracteristicile de identificare (denumire produs, model,
cod de produs, producător etc), în corespondenţă cu specificaţiile tehnice conţinute în caietul de
sarcini. În oferta se va preciza exact garanţia pe care o acorda ofertantul produselor. Ofertantul va
preciza termenul de livrare pentru fiecare produs.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertanții au obligaţia de a prezenta Formularul de Oferta, reprezentând propunerea financiară, în
original, însoțită de anexa cu prețul pentru fiecare poziție în parte . Preţul ofertat se va exprima în Lei,
fără TVA.
Autoritatea contractanta face precizarea că actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa
de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuala cu autoritatea contractanta îl
reprezintă formularul de oferta.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Adresa la care se depune oferta : INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE “C.I.
PARHON”, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 011863, România, Biroul
Achiziţii Publice Contractare,
Documentele (1 exemplar original) vor fi introduse într-un ambalaj exterior care va fi sigilat şi pe care
se va scrie:
- Adresa autorităţii contractante
- Inscripţia „Ofertă pentru Achiziția de „ECHIPAMENTE IT ŞI SOFTWARE” în vederea
implementării proiectului „CERO – PROFIL DE CARIERĂ: CERCETĂTOR ROMÂN ” cod SMIS
135760”
- A nu se deschide înainte de data 17.11.2014, ora 12: 00.”
- Denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisa, în cazul în
care oferta respectiva este declarata întârziata.
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu îşi
asuma răspunderea pentru rătăcirea documentelor sau pentru deschiderea prematura a ofertei.
Oferta se va putea depune prin posta sau direct la sediul autorităţii contractante.
Neprezentarea propunerii tehnice si / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.
Necompletarea unui document lipsa dintre cele solicitate, în termenul solicitat are drept consecinţă
respingerea ofertei ca neconforma.
În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele
respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagina a ofertei, precum şi de a anexa un
opis al documentelor prezentate.
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Oferta va fi însoţită de o scrisoare de înaintare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
da □ nu X
VI.2) Contractul/Concursul se înscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare
da X nu □
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):POSDRU 2007-2013
Tipul de finanțare:
Fonduri europene
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –
POSDRU 2007 – 2013
VI.3) ALTE INFORMATII
În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta
va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajării ofertelor.
VI.4) CAI DE ATAC

Ofertantii care considera ca au existat neconcordante in ceea ce priveste atribuirea contractului de
achizitie vor putea depune contestatie scrisa in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii
rezultatului procedurii de atribuire.
Contestatia depusa peste acest termen va fi respinsa ca tardiva. Contestatia depusa inainte de
comunicarea deciziei de atribuire a contractului de achizitie va fi respinsa ca prematura.
Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se intemeiaza. Contestatiile neinsotite de
documente suport vor fi respinse ca neintemeiate.
Contestatia depusa la Achizitor se solutioneaza de catre o comisie numita in acest sens de catre
reprezentantul legal al Achizitorului prin decizie.
Sedinta de solutionarea a contestatiei nu este publica. Comisia de solutionare a contestatiei va putea
respinge contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, prematura ori o va putea admite, caz in
care procedura de achizitie se va anula urmand a fi reluata.
In cazul in care ofertantul este nemultumit de solutia data contestatiei sale, poate formula actiune la
instanta judecatoreasca competenta.

Vizat juridic,
Redactat,
Biroul Achizitii Publice, Contractare
Ing. Breușcan Elena Bianca
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