FISA DE DATE
Achizitor:

Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”
Adresa: Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 34-36, sector 1, cod postal
011863
Tel:0760.669.955 Fax: 031/8057374

Titlul proiectului
POSCCE:
Nr. contractului
de finantare:

„Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara,
celulara si structurala”
431/21.12.2012 - proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana
prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala in cadrul
Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice.
Beneficiar

Calitatea achizitorului
in cadrul proiectului:

I. INFORMATII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”
Adresa: Bucuresti, Bd Aviatorilor nr 34-36, sector 1, cod postal 011863, Tara: Romania
Persoana de contact:
Tel:0760.669.955
Bianca Breuscan
E-mail:
Fax: 031/8057374
achizitii@parhon.ro
Adresa de internet: www.instparhon.ro
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 14.12.2015 ora 12:00.
b) Documentatia de atribuire va putea fi ridicata de la sediul Achizitorului, descarcata
de pe site-ul acestuia, sau solicitata prin e-mail de orice operator economic interesat.
c) Adresa unde se primesc ofertele: Bucuresti, Bd Aviatorilor nr 34-36, sector 1, cod
postal 011863, Tara: Romania, Biroul de Achizitii Publice –Contractare.
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.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie:
Titlu: “Contract de achizitie produse” conform pct. 2.1.2
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achizitionate
In vederea implementarii activitatilor in cadrul proiectului „Laboratorul de cercetari de
endocrinologie moleculara, celulara si structurala”, proiect cofinanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” (denumita in
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continuare “Achizitor”), organizeaza achizitia de Furnizare produse, CPV – 39515440-1
Jaluzele verticale CPV – 39515420-5 Storuri textile. Descrierea detaliata a caracteristicilor
produselor care fac obiectul prezentei proceduri se gaseste la Punctul 5 Descrierea obiectului
contractului (Specificatiile tehnice).
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
□

(a) Lucrari
□

(b) Produse
■

(c) Servicii

Executie
□

Cumparare
■

Categoria serviciului1
2A

□

Proiectare si executie
□

Leasing
□

2B

□

Realizare prin orice mijloace
corespunzatoare cerintelor
□ specificate de achizitor

Inchiriere
□

Principala locatie a lucrarii:

Principalul loc de livrare:

Cumparare in rate
□
Principalul loc de prestare:

Romania

2.1.4. Durata contractului de achizitie
De la data semnarii contractului de achizitie de catre ambele parti si pana la prestarea ultimului
serviciu, dar nu mai târziu de 31.12.2015.
3. INFORMATII DETALIATE Sl COMPLETE CU PRIVIRE STABILIREA
OFERTEI CASTIGATOARE
Pretul cel mai scazut
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

■
□

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a Limba romana
ofertei
4.2. Moneda in care este Lei
exprimat
pretul
contractului
4.3. Perioada minima de 30 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
valabilitate a ofertei

1

Conform Anexelor 2A si 2B din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare .
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4.4. Modul de prezentare a Oferta se va intocmi intr-un exemplar original si va fi
ofertei
(tehnic
si transmisa:
• prin serviciul postal oficial sau servicii de curierat;
financiar)
sau
• depusa personal la sediul Achizitorului,
Ofertele depuse prin alte mijloace decat cele mentionate
anterior nu vor fi luate in considerare.
Ofertele se vor depune la urmatoarea adresa: Bucuresti, Bd
Aviatorilor nr 34-36, sector 1, cod postal 011863 , Tara:
Romania, Biroul de Achizitii Publice -Contractare
Oferta (oferta tehnica, oferta financiara si alte
documente insotitoare) trebuie sa fie semnata si
stampilata pe fiecare pagina, pe proprie raspundere, de
catre reprezentantul legal sau o persoana imputernicita
de acesta.
Numarul de ofertanti care are dreptul de a depune oferta este
nelimitat. Mai multi operatori economici au dreptul de a se
asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna,
fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal
asocierea. Achizitorul are dreptul de a solicita ca asocierea
sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este
declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura
reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a
contractului.
Candidatul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi selectii de
oferte:
a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de
operatori economici;
b) sa depuna candidatura/oferta individuala si o alta
candidatura/oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca
subcontractant in cadrul unei alte oferte.
Data limita pana la care se depun ofertele: 14.12.2015 ora
12:00.
Oferta care este depusa la o alta adresa a Achizitorului
decat cea stabilita de catre aceasta sau dupa expirarea
datei limita pentru depunere, va fi declarata inacceptabila
si se va returna nedeschisa.
4.4.1 Criterii/documente de
calificare

Achizitorul are dreptul de a solicita oricarui prestator sa
prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma
de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu
prevederile legale din Romania (CUI).
Ofertantul nu trebuie sa se regaseasca in una din urmatoarele
situatii:
a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt
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4.4.2 Oferta tehnica

4.4.3 Oferta financiara

administrate de un judecator judiciar sau activitatile sale
comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament
cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementata prin lege;
b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa
in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,
taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau
in tara in care este stabilit;
d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu
si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de
achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta
poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens.
Documente care se vor transmite in Oferta:
1. Cod unic de identificare (Copie conform cu originalul)
2. Declaratie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la
art. 181 din OUG nr. 34/2006 (Original)
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1
din O.U.G. 34/2006 (Original)
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura
6.Declaratie privind eligibilitatea
7.Certificat de participare la procedura de achizitie publica
cu oferta independenta
8. Oferta tehnica
9. Oferta financiara
Oferta tehnica va cuprinde descrierea metodologiei utilizate.
Ofertantul trebuie detalieze serviciile ofertate din punct de
vedere tehnic, conform specificatiilor de la punctul 5
Descrierea obiectului contractului (Specificatiile tehnice).
Ofertantul trebuie sa isi asume oferta care are un caracter
ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe
toata perioada de valabilitate a acesteia si trebuie sa fie
semnata si stampilata pe fiecare pagina, pe propria
raspundere, de catre reprezentantul legal sau de catre o
persoana imputernicita de acesta.
Oferta financiara va contine detaliere costurilor in functie de
serviciile ofertate, conform specificatiilor de la punctul 5
Descrierea obiectului contractului (Specificatiile tehnice).
Ofertantul trebuie sa isi asume oferta care are un caracter
ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe
toata perioada de valabilitate a acesteia si trebuie sa fie
semnata si stampilata pe fiecare pagina, pe propria
raspundere, de catre reprezentantul legal sau de catre o
persoana imputernicita de acesta.
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4.4.4 Deschiderea ofertelor

4.5.

Posibilitatea
retragerii sau modificarii
ofertei

4.6.

Informatii referitoare
la termenele pentru
livrarea bunurilor/
prestarea
serviciilor/executia
lucrarilor
4.7. Modalitati de
contestare a deciziei
Achizitorului de atribuire
a contractului de achizitie
si de solutionare a
contestatiei

Deschiderea ofertelor se va face in sedinta publica si va avea
loc in data de 14.12.2015, la ora 12:30, Biroul de Achizitii
Publice - Contractare al Achizitorului.
Orice reprezentant al ofertantilor care au depus oferta are
dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor, in
baza unei imputerniciri din partea ofertantului.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau retrage oferta
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei. Achizitorul nu este raspunzator in cazul in care
ofertantul depune o noua oferta, modificata, insa aceasta
ajunge la Achizitor dupa data si ora limita de depunere a
ofertelor, stabilita in documentatia de atribuire. O astfel de
oferta va fi considerata ca intarziata si prin urmare respinsa,
urmand a se returna nedeschisa.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica
oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea
ofertelor, sub sanctiunea descalificarii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achizitie.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in
sarcina ofertantului.
Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii
contractante decat cea stabilita de catre aceasta sau dupa
expirarea datei limita pentru depunere va fi declarata
inacceptabila si se returneaza nedeschisa.
Prestarea serviciilor care fac obiectul contractului de
achizitie va incepe la data semnarii contractului de catre
ambele parti si se finalizează odată cu ultimul serviciu
prestat, dar nu mai târziu de 31.12.2015

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
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4.8. Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv
conditiile de
actualizare/modificare a
pretului contractului de
achizitie
4.9.

contestatiei sale, poate formula actiune la instanta
judecatoreasca competenta.
Oferta depusa va fi parte integranta din contractul de
achizitie.
Pretul are caracter ferm, ramanand neschimbat pe toata
perioada de derulare a contractului.

Operatorul economic interesat are dreptul de a solicita in
scris clarificari cu privire la elementele cuprinse in
Documentatia de atribuire, la numarul de fax: 031.805.73.74,
sau prin e-mail la adresa: achizitii@parhon.ro. Achizitorul
are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de
clarificari, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca,
doua (2) zile lucratoare de la primirea unei astfel de
solicitari, din partea operatorului economic, dar numai acelor
solicitari primite cu cel putin trei (3) zile inainte de data
limita pentru depunerea ofertelor.

Clarificari:

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE)
Ofertantul va asigura urmatoarele produse:
- jaluzele verticale si storuri textile , necesare pentru dotarea si amenajarea camerelor
din cadrul laboratorului., conform tabelului de mai jos:
Denumire

Achizitie
produse

Descriere

Cantitate

UM

Jaluzele verticale

25

mp

Rolete textile

70

mp

Rolete Black Out

12

mp

Total lei, fără TVA
Total euro, fără TVA
(cursul de 4,4589 lei/ euro din data de 03.12.2015)

Termene de
livrare

31.12.2015

11.300 lei
2.534,26 euro

Toate materialele trebuie sa respecte specificatiile tehnice de jos:
Jaluzele verticale-material textil avand in compozitie: poliester rasinat, tratat antistatic, grosime
0,45 mm, greutate 160 gr/mp, grad transparenta semiopac, culoare conform mostrarului de
culori, latime lamela 127 mm, sistem actionare sina aluminiu vopsita in camp electrostatic +
mecanism PVC
Rolete textile: material textil avand in compozitie: poliester rasinat, tratat antistatic, grosime 0,45
mm, greutate 160 gr/mp, grad transparenta semiopac, culoare conform mostrarului de culori,
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Rolete Black Out- material avand in compozitie PVC 25% si fibra de sticla 75%, tratat
antistatic, grosime 0,6 mm, greutate 220 gr/mp, grad transparenta total opac, culoare conform
mostrarului de culori actionare ax aluminiu, mecanism de prindere din PVC si contragreutate
din aluminiu.
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