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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 

 

 

 

                                       ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

Nr. 8 din 05.11.2014 
 

 

 

 Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” anunță achiziția de „ECHIPAMENTE 
IT ȘI SOFTWARE”, cod CPV 30213100-6  Computere portabile; 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 în cadrul proiectului CERO – PROFIL 
DE CARIERĂ: CERCETĂTOR ROMÂN, SMIS 135760 
 

1. Date privind Achizitorul: 
Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”, cu sediul in Bucuresti, Bd Aviatorilor 

nr 34-36, sector 1, cod postal 011863 

Biroul de Achizitii Publice – Contractare. 

Persoana de contact: Ing. Bianca Breuscan 

Telefon : 0760/669.955Fax : 031/8057374, mail achizitii@parhon.ro 
 

2. Obiectul contractului: furnizare „ECHIPAMENTE IT ȘI SOFTWARE”, cod CPV 30213100-6  
Computere portabile; 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 în cadrul proiectului CERO – PROFIL DE CARIERĂ: CERCETĂTOR 
ROMÂN, SMIS 135760 
 
3. Durata contractului: : maxim 30 zile de la data atribuirii contractului 
 
4. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit: Fondul Social European prin 

POSDRU 2007-2013, AP 1  „Educaţia  şi formarea în sprijinul creşterii economice  şi dezvoltării 

societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 

cercetării” 

 

5. Pret estimativ: 66.456 lei fără TVA 

 

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 
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7. Documentatia de atribuire va putea fi ridicata de la sediul Achizitorului, Biroul de 
Achiziții Publice, Contractare sau solicitata prin e-mail achizitii@parhon.ro de orice 

operator economic interesat. 
 

8. Dreptul de a solicita clarificari  Orice prestator care a obtinut, in conditiile prezentelor 

norme procedurale interne, un exemplar din documentatia de atribuire are dreptul de a 

solicita, in scris, clarificari despre elementele cuprinse in aceasta. Autoritatea contractanta 

are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, intr-o perioada care nu 

trebuie sa depaseasca, de regula, doua zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari, 

din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitari primite cu cel putin 3 zile 

inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. 

 

9. Elaborarea, prezentarea si evaluarea ofertei Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in 

conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire. Propunerea (oferta) tehnica se 

elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire in asa fel incat 

sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare evaluarii tehnice. Propunerea (oferta) 

financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare 

evaluarii financiare. Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al 

continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta 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. Ofertantul are dreptul 

de a depune o singura oferta, cu obligatia ca aceasta sa nu se abata de la cerintele prevazute 

in documentatia de atribuire. 
 
Castigatorul procedurii are obligatia de a posta achizitia in SEAP pe site www.e-
licitatie.ro catalog de produse/servicii/lucrari in vederea finalizarii achizitiei. 

 
 

10. Ofertele trebuie sa fie depuse pana la data de 17.11.2014, ora 11:00 la sediul Achizitorului, 

cu adresa in Bucuresti, Bd Aviatorilor nr 34-36, sector 1, cod postal 011863, Biroul de 

Achizitii Publice – Contractare. 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. 

Prestatorul are obligatia de a depune oferta in forma stabilita in documentatia de atribuire, la 

adresa si pana la data si ora limita pentru depunere, stabilite in anuntul de participare, si isi 

asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora. Ofertantul are dreptul de a depune 

o singura oferta, cu obligatia ca aceasta sa nu se abata de la cerintele prevazute in 

documentatia de atribuire 

 

11.  Deschiderea si evaluarea ofertelor  comisia de evaluare are obligatia de a deschide 

ofertele la data si in locul indicate: 17.11.2014 ora 12:00 , la  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 operatorului economic 
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12.  Cai de atac. Dispozitii generale privind utilizarea cailor de atac Orice persoana juridica 

ce are un interes legitim in legatura cu un act sau cu o decizie emisa de comisia de evaluare 

a ofertelor si care sufera, risca sa sufere ori a suferit un prejudiciu, ca o consecinta directa a 

acelui act, are dreptul de a utiliza caile de atac prevazute de prezentele norme procedurale 

interne. Forma de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor nelegale care determina 

incalcarea prevederilor prezentelor norme procedurale interne este contestatia. 
 

13. Persoana de contact: Dna Breuscan Bianca, telefon: 0760.669.955, e-mail: 

achizitii@parhon.ro 

 

 

 

 

MANAGER, 

DR. DIANA LORETA PAUN 


