
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI 
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii, nr. 74; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030837; Tara: Romania; Codul NUTS:
RO321 Bucuresti; Adresa de e-mail: valentin.vladu@onrc.ro; Nr de telefon: +40 0213160809; Fax: +40 0213160808; Persoana de contact:
VALENTIN VLADU; Adresa web a sediului  principal  al  autoritatii/entitatii  contractante(URL)  www.onrc.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 6
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Achiziţia de dosare din carton cu şină, pentru ONRC
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 14942091202012

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
Dosare (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              Achiziţia de dosare din carton cu șină pentru ONRC – sediul central, conform cerinţelor din caietul de sarcini. Autoritatea
contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data limita stabilită pentru
depunerea ofertelor. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6(sase) zile.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 120000 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
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Nu
 

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
sediul central al ONRC

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitatea maximă estimată care ar putea fi solicitată pe durata acordului cadru este de 300.000 dosare cu șină.
Cantitatea minimă estimată care ar putea fi solicitată pe durata acordului – cadru: 60.000 dosare cu șină.
Cantitatea maximă estimată care ar putea fi solicitată pe durata contractului subsecvent: 60.000 dosare cu șină.
Cantitatea minimă estimată care ar putea fi solicitată pe durata contractului subsecvent: 5.000 dosare cu șină.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 12; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Cerinta  nr.  1  Neincadrarea  in  situatiile  prevazute  la  art.  164,  165  si  167  din  Legea  98/2016  privind  achizitiile
publice.Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164,165
si 167din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Pâna la termenul
limita  stabilit  pentru depunerea ofertelor,operatorii  economici  participanti  vor  prezenta DUAE (răspuns)  completat  în  mod
corespunzator de fiecare entitate participanta în parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractantdeclarat),în
scopul de a face dovada preliminara a îndeplinirii cerintelor mentionate anterior. Înainte de atribuirea contractului de achizitie
publică,  autoritatea contractanta va solicita  ofertantului  clasat  pe primul  dupa aplicarea criteriului  de atribuire  sa  prezinte
documentele justificative actualizate prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerintele
stabilite  prin  DUAE si  prin  documentatia  de atribuire.Se vor  solicita/prezenta următoarele  documente justificative,  valabile
(actuale/reale) la momentul prezentării acestora:
1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării; Dovada îndeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor
locale, se va realiza pentru sediul social si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul are
obligatia sa solicite înregistrarea fiscala a acestora.2. Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru
fiecare dintre persoanele membre ale  organului  de administrare,  de conducere sau supraveghere al  respectivului  operator
economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din
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certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei -Oficiul Registrului Comerţului/Actul constitutiv al operatorului economic;3. După
caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină
excluderea din procedură,  prevăzute la  art.  165 alin.  (3),  art.  166,  art.  167 alin.(2),  respectiv  art.  171 din Legea 98/2016,  cu
modificările și completările ulterioare.4. După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin
(1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care înţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul
economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.
164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va accepta 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 sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Cerinta nr. 2. Ofertantii, tertii sustinatori
si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Se va prezenta Declaratia
pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului  de interese,  completata conform modelului  pus la dispozitie de catre
autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti operatorii economici odata cu DUAE. Persoanele ce detin
functie de decizie in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului: Valentina Burdescu –director general, Elena Cerasela
Branescu - director general adjunct, Anca Daniela Safta- director general adjunct, Bogdan MihailBurdescu, Georgeta Balan, Mihaela
Cristina Joita, Stefanel Ivan, Valentin Vladu, Cristian Liviu Olteanu, Elena Diana Drumcea, Raluca Magdalena Iliescu, Daniela Nicoleta
Dinu, Marian Bucur, Gabriel Eugen Ivanciu. NOTA: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul)
va prezenta declaratia privind conflictul deinterese. In cazul in care vor exista subcontractanti/terti sustinatori, declaratia privind
conflictul de interese va fi prezentata defiecare subcontractant/tert sustinator in parte. Daca exista incertitudini cu privire la situatia
personala a unui operator economic,Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile
competente. Daca este cazul, se vordepune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din
care rezulta modul efectiv in care seva materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa
caz. Este necesar ca toți cei caretrebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului SEAP. Detalii cu privire la
întocmirea DUAE se regăsesc,după autentificarea în sistemul SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE și în
cadrul secțiunii IV.4.3 - Modul de prezentare al ofertei.

 
III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, din
caresa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitățile care fac obiectul contractului (de ex., pentru persoanele juridice de
naționalitate româna, din Certificatul constatator trebuie sa rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform
codificării  CAEN corespunde obiectului contractului).  Modalitatea prin care poate fi  demonstrată îndeplinirea cerinţei:  se va
completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. În cazul
încare oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente pentru partea de contract
pecare o va realiza. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat
constatator emis de către ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să
fieprezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la
finalizarea evaluării ofertelor.

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani, in cadrul a unuia sau mai multor contracte, a furnizat produse
similare cu cele ce fac obiectul contractului. Prin produse similare se înțeleg: furnituri de birou , mape de arhiva, cutii de arhivare,
produse din carton. Precizari: Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data
limita de depunere a ofertelor. In cazul in care autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze la decalarea
termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicand in acest sens o erata, limita inferioara a perioadei de 3 ani se
extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmand a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat
dovada finalizarii contractului de experienta similara in intervalul de timp nou rezultat. Decalarea termenului-limita stabilit pentru
depunerea ofertelor si stabilirea astfel a unei noi date nu pot conduce in mod automat la respingerea unui ofertant pe motiv ca
experienta lui similara este situata in afara perioadei de 3 ani raportate la noua data-limita de depunere a /ofertelor, atat timp cat
acesta, la data initial stabilita în anuntul de participare, indeplinea cerinta astfel cum a fost aceasta solicitata. In situatia în care
ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani,  se va lua în considerare prezentarea
informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.  Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei,
eventuala conversie leu-alta valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei.Cursul
leu/alta valuta ce va fi luat în calcul pentru anul in curs, este cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare
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simplificat, pentru prezenta procedura.
Nota 1. Informații privind partea/părțile din contract pe care ofertantul intenționează să o/le subcontracteze, precum și datele de
identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Răspunderea
contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului de achiziție publica nu este diminuata în cazul în care o
parte/părți din contract sunt îndeplinite de subcontractanți.
Nota 2. Capacitatea tehnică și profesională poate fi dovedita prin susținerea unui/unor terț/terți, în conformitate cu prevederile art.
182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura relațiilor juridice existente intre operatorul
economic și terțul/terții respectivi.
Nota 3.  În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind
Capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în
care mai mulți operatori economici participa în comun la procedura de atribuire aceștia vor răspunde în mod solidar pentru
executarea contractului.
Modalitatea de indeplinire: 
Se va compl DUAE. La niv DUAE treb preciz urm inf: nr si data ctr invocat drept exp similara, val ctr (exprim in Lei fara TVA),
beneficiarul, ob detaliat, per de livrare, data si nr doc de receptie/certif constatator, calit ofertantului in ctr, ponderea si/sau activ pt
care a fost res, modul de indepl a oblig contractuale si, daca este cazul, event prejudicii. Se vor solicita ca şi doc justificative doc
suport relevante: certif/doc emise sau contrasemnate de aut contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrarilor de prod, cum ar
fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări sau orice alte doc edificatoare echiv care să ateste livrarea prod
conf decl din DUAE.Doc justificative solic in sustinerea cerintei, se vor prez de catre op ec clasat pe primul loc in clasamentul
intermediar, la solicitarea aut contractante. Aut contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serv ce fac ob
ctr prez drept experienta, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți
în DUAE. In cazul in care of utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților, se va prezenta cate un formular DUAE
separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod coresp de către fiecare dintre aceștia. Ac de
subcontractare se va prezenta odată cu DUAE de către toți ofertanții participanți la procedură. Subcontractanții precizează în DUAE
toate inf care prezintă relevanța din perspectiva capacitaților subcontractanților pe care se bazează ofertantul in cadrul procedurii
de atribuire. In cazul subcontractanților pe ale căror capacitați ofertantul nu se bazează, atunci aceștia vor prezenta DUAE doar în
scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, aut contractantă solicită
of clasat pe primul loc după aplicarea crit de atribuire să prezinte doc justificative actualizate prin care să dem îndepl tuturor
criteriilor de calificare şi selecţie, în conf cu info cuprinse în DUAE.DUAE completat de of în care se vor include info cu privire la
existenta unei susțineri de terța parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment res nec, la care se
atașează DUAE si angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care treb sa rezulte
modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu
info care prez relevanta pentru susținerea acordata în cadrul proc de atrib. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul ca
va/vor sprijini of în vederea îndeplinirii oblig ctr, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire
respectivele  activ  pt  care a  acordat  susținerea,  fie  prin indicarea resurselor  tehnice si  prof  pe care le  va pune la  dispoziție
of(descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Aut contractanta respinge terțul susținător propus daca acesta nu îndepl
cerințele de calif privind cap sau se încadrează printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data
înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt terț, cu resp principiului trat egal. La solic aut contractante, doar of clasat pe primul loc
după aplic crit de atrib asupra of admisibile va prezenta doc justificative care prob îndepla ceri privi cap tehn și prof.Compl DUAE.
Fiec op ec membru al asoc va prez DUAE in care vor include info cu priv la modul de îndepl a ceri ref la cap tehn și prof prop cu cota
de implicare în executarea viit ctr.Odată cu dep DUAE se va prez ctr/ac de asoc.Ctr/ac de asoc treb sa menț ca toți asoc își asumă
răsp col și solid pt îndepl ctr.Doc justif, care prob îndepl celor asum prin completarea DUAE, urmează a fi prez, la solicita aut
contractante, doar de către of clasat pe locul I în clas intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu

 
III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Nu

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Nu

 
III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
              Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

 
III.1.9) Legislatia aplicabila:
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a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
d)H.G. nr.395/2016 norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr.  98/2016 privind achizitiile  publice,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare.  e)  OUG
nr.107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV Procedura
 

IV.1 Descriere
 

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Acord-cadru
Acord cu un singur operatorAcord cu un singur operator
Durata acordului cadru: 12 luni

 
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 contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica va fi  întocmita în conformitate cu solicitarile  din caietul  de sarcini,  acestea fiind considerate minime si
obligatorii. Ofertantul trebuie sa raspunda punctual la toate cerintele cuprinse in caietul de sarcini. Se solicita descrierea detaliata a
modului de indeplinire a cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini,prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii
tehnice cu toate cerintele prevazute. Fiecare fila va fi numerotata si semnata de catre reprezentantul împuternicit al ofertantului.
Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea
facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Oferta este considerata
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neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini. Propunerea tehnica se depune prin mijloace
electronice, semnata cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, fiind incarcata in sectiunea dedicata a
portalului SEAP. Ofertantii/membrii asocierii si, daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie
raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca. In conformitate cu prevederile alin (1) art. 51 din Legea 98/2016, institutiile competente de la care operatorii
economici pot obtine informatii relevante din domeniille mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor,  Agentia  Nationala  pentru  Protectia  Mediului  ,  Ministerul  Muncii  si  Justitiei  Sociale,  Inspectia  Muncii,  site-ul
htt://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html - model din sectiunea formulare . Propunerea de acord cadru si de contract
subsecvent.
Propunerea de acord cadru si de contract subsecvent va trebui sa aiba mentiunea “Am citit si suntem de acord fara rezerve cu
termenii si conditiile contractuale prevazute în Sectiunea “Conditii contractuale propuse” din documentatia de atribuire si consimtim
ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind câstigatoare sa semnam contractul de achizitie publica în conformitate cu
prevederile din documentatia de atribuire”. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul
documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire).
Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autorității contractante clarificari,
inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor
economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Propunerile de Amendamente la clauzele contractuale pot fi
prezentate si odata cu depunerea ofertei urmand ca autoritatea contractanta sa aplice corespunzator prevederile art.137 alin.(3),
lit.b) din HG 395/2016. Astfel, potrivit art.137 alin.(3), lit.b) din HG nr. 395/2016 oferta este considerata neconforma in situatia in care
contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta în cadrul documentatiei de
atribuire,  care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul,  desi a fost informat cu privire la
respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective”. Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire
(inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, un procedeu
special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită
de mențiunea „sau echivalent”.

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Ofertantul are obligatia sa prezinte formularul de oferta (Anexa 1) in care se va prezenta pretul total ofertat, in lei, fara TVA, precum
si centralizatorul de preturi (Anexa 2). Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată
perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea/entitatea contractantă și asumată de ofertant. La elaborarea propunerii
financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implica
indeplinirea obligatiilor contractuale cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în marja prețului ofertat. Pretul in lei
din oferta este ferm si nu poate fi modificat pe toata durata contractului. Valoarea totala a ofertei se cripteaza în SEAP. Formularul
de oferta ( Anexa 1) cuprinzand pretul total ofertat si centralizatorul de preturi (Anexa2) se depun prin mijloace electronice, semnate
cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat,  fiind incarcate in sectiunea dedicata a portalului  SEAP, iar
continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Lipsa formularului de oferta reprezinta
lipsa propunerii financiare respectiv lipsa actului juridic de de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria
ofertelor inacceptabile. In cazul subcontractarii, in vederea aplicarii dispozitiilor art. 218 din Legea 98/2016, ofertantul are obligatia
de a cuprinde in oferta valoarea la care se ridica partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de catre acestia, precum
si acordul subcontractantilor cu privire la acest aspect, conform prevederilor art. 150 alin (2) din HG 395/2016. Propunerea financiara
trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu
se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual ori in comun cu alti
operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile
prevazute de Legea 98/2016,  cu modificarile si  completarile ulterioare.  Ofertantul  depune oferta,  elaborata in conformitate
cuinformatiile si  cerintele prevazute in documentele achizitiei,  insotita de documentele sau de documentul unic de achizitie
european, in conformitate cu dispozitiile art. 193—197 din Legea 98/2006 privind achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza
indeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica
extinsabazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii a
reprezentantului legal/imputernicit si incarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic de catre operatorii
economici înregistrati si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare, conform
prevederilor art.60 din H.G. nr. 395/2016.  Documentele solicitate de la potențialii Ofertanți sunt:
1)  DUAE  (răspuns)  de  către  toți  Operatorii  Economici  implicați  în  procedură  (Ofertant  individual,  membru  al  unei
Asocieri,Subcontractant, Terț Susținător);
2) Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la dispozitie
decatre  autoritatea  contractanta  in  sectiunea  Formulare  pentru  toți  Operatorii  Economici  implicați  în  procedură  (Ofertant
individual,membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător);
3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri];
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4) Împuternicire din partea fiecărui membru al Asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semnezeOferta
și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri];
5) Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului înceea
ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând îndocumentele
transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv încare aceștia din
urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];
6) Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei
[dacăeste cazul];
7) Propunerea Tehnică;
8) Propunerea financiara (Formularul de Ofertă si centralizatorul de preturi).
 Ofertantul va elabora oferta, in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica și dovedi in cuprinsul
acesteia, dacă este cazul, care informaţii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară şi/sau fundamentări/justificări
de preţ/cost sunt confidenţiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un
drept de proprietate intelectuală.
Informaţiile  indicate  de  operatorii  economici  din  propunerea  tehnică,  elemente  din  propunerea  financiară  şi/sau
fundamentări/justificări  de  preţ/cost  ca  fiind  confidenţiale  trebuie  să  fie  însoţite  de  dovada  care  le  conferă  caracterul  de
confidenţialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile privind obligațiile autorității
contractante cu privire la dezvăluirea informațiilor din propunerea tehnică și/sau propunerea financiară precizate mai sus.
Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costurivor fi
suportate integral de către ofertanti,  indiferent de rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Indiferent de momentul initierii
procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va verifica, inainte de incheierea contractului,respectarea dispozitiilor referitoare la
angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei finantelor publice. Semnarea contractului este posibila doar in
situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetelecare intra sub incidenta legislatiei privind
finantele publice. Autoritatea contractanta are obligatia de a anula procedura de achizitie in conditiile prevazute de lege.

 

Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

 
VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

 
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3 Informatii suplimentare

 
              Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre AC si
asumata de ofertant. Clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor respective, oferta câştigătoare fiind cea
depe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut. Departajarea ofertelor situate pe primul loc: În cazul în care două sau mai multe
oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar acordul-cadru va fi atribuit
ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita
clarificaricu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin (1) art. 136 din HG 395/2016. Solicitările de clarificări
referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii
de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si
decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat, avand în vedere termenele de raspuns ale AC prev la art.160-161 din Legea
nr.98/2016. Pentru clarificarile transmise după expirarea termenului prevazut la sectiunea I.3) din prezenta si care fac imposibilă
transmiterea răspunsului în termen,autoritatea contractantă va răspunde numai în conditiile prevăzute de art. 153 din Legea nr. 98/2016.
Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătura cu documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se înregistreze în
SEAP (www.e-licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 din H.G. nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, si altele asemenea vor
fi transmise in scris prin SEAP. Documentația de atribuire, în format editabil, se găsește pe site-ul instituției, la adresa www.onrc.ro, la
secțiunea
”Achiziții publice realizate prin procedura simplificată prevăzută la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, inițiate după data de 26.05.2016”,
anul 2020.

 
VI.4 Proceduri de contestare
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VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin (1) lit. b) din Legea nr 101/2016.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia contencios a Oficiului National al Registrului Comertului 
Adresa: Adresa: B-dul. Unirii nr.74, Bl.J3b, Sector 3;; Localitate: Bucuresti;; Cod Postal: 030837; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321
Bucureşti; Adresa de e-mail: onrc@onrc.ro; Nr de telefon: +40 213160809; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii
contractante(URL) www.onrc.ro; 
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