Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Achiziția de servicii de întreținere și mentenanță, inclusiv
furnizare de piese de schimb pentru pentru scanere
Kodak i260 + flatbed, scanere Kodak i620, precum si
scanere Kodak i2900 si scanere Kodak i4250 + flatbed,
pentru sediul central al Oficiului Național al Registrului
Comerțului și sediile oficiilor registrului comerțului de pe
lângă tribunalele teritoriale

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Cod de identificare fiscala: 14942091; Adresa: Strada: Unirii, nr. 74; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
030837; Tara: Romania; Persoana de contact: VALENTIN VLADU; Telefon: +40 0213160809; Fax: +40 0213160808; E-mail:
valentin.vladu@onrc.ro; Adresa internet: (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.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Achiziția de servicii de întreținere și mentenanță, inclusiv furnizare de piese de schimb pentru pentru scanere Kodak i260 + flatbed,
scanere Kodak i620, precum si scanere Kodak i2900 si scanere Kodak i4250 + flatbed, pentru sediul central al Oficiului Național al
Registrului Comerțului și sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale
Numar referinta: 1494209120215

II.1.2) Cod CPV principal
50312000-5 Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descrierea succinta
Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii
suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Valorile si cantităţile estimate minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru, cantităţile minime şi
maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului
cadru, sunt:
Valoarea maximă estimată a acordului-cadru, pentru servicii de întreținere și mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile
flatbed din dotare: 9 (Kodak i620) , 35 (Kodak i260), 10 (Kodak i4250),108 (Kodak i2900) și piese de schimb pe o durata de 24 luni,
este: 573.251,18 lei fără TVA.
Valoarea minimă estimată a acordului-cadru pentru servicii de întreținere și mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile flatbed
din dotare: 9 (Kodak i620), 35 (Kodak i260), 7(Kodak i4250), 80 (Kodak i2900) și piese de schimb pe o durată de 12 luni, este
251.436,91 lei fără TVA.
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Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru pentru servicii de
întreținere și mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile flatbed din dotare: 9 (Kodak i620), 35 (Kodak i260), 10 (Kodak i4250),
108 (Kodak i2900) și piese de schimb pentru o perioadă de 12 luni este de 286.625,59 lei fără TVA.
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru pentru servicii de
întreținere și mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile flatbed din dotare: 9 (Kodak i620), 35 (Kodak i260), 7 (Kodak i4250),
80 (Kodak i2900) și piese de schimb, pentru o perioadă de 4 luni este de 97.734,30 lei lei fără TVA.

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Oferta cea mai scazuta: 0
Cea mai ridicata oferta: 0
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 50312000-5 Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
Sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului și la sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunalele
teritoriale, prevăzute în Anexa 4Sediul central al Oficiului Național al Registrului Comerțului și la sediile oficiilor registrului
comerțului de pe lângă tribunalele teritoriale, prevăzute în Anexa 4

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Cantitati estimate maxim acord-cadru – servicii de întreținere și mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile flatbed din dotare:
35 scanere Kodak i260 + flatbed, 9 scanere Kodak i620, precum și 108 scanere Kodak i2900 si 10 scanere Kodak i4250 + flatbed si
piese de shimb – este de 24 luni.
Cantitati estimate minim acord-cadru – servicii de întreținere și mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile flatbed din dotare:
35 scanere Kodak i260 + flatbed, 9 scanere Kodak i620, precum și 80 scanere Kodak i2900 si 7 scanere Kodak i4250 + flatbed si
piese de schimb– este de 12 luni.
Cantitati estimate cel mai mare contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru - servicii de întreținere
și mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile flatbed din dotare: 35 scanere Kodak i260 + flatbed, 9 scanere Kodak i620,
precum și 108 scanere Kodak i2900 si 10 scanere Kodak i4250 + flatbed si piese de schimb – este de 12 luni.
Cantitati estimate cel mai mic contract subsecvent ce se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru - servicii de întreținere și
mentenanță pentru scanerele KODAK și unitățile flatbed din dotare: 35 scanere Kodak i260 + flatbed, 9 scanere Kodak i620, precum
și 80 scanere Kodak i2900 si 7 scanere Kodak i4250 + flatbed si piese de schimb– este de 4 luni.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul să reducă în orice moment numărul de echipamente aflate în serviciul de întreținere și
mentenanță, din motive tehnice și/sau logistice.

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
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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: Nu

V.1) Informatii privind neatribuirea
Loturi anulate:
1. Default lot
Data anularii: 04.03.2021
Motivul anularii: Aceasta procedura a fost anulata automat deoarece la data limita de depunere oferta nu au existat ofertanti care au
depus oferta

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
DOCUMENTELE IN FORMAT EDITABIL SE GASESC PE SITE-UL AUTORITATII CONTRACTANTE, accesand
https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii-publice/achizitii-publice 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 de pe 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. Solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP. la
Sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulată prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în
SEAP la Sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare, avand în vedere termenele de raspuns ale AC
prev la art.160-161 din Legea nr.nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea contractantă
va răspunde pentru clarificari numai în conditiile prevăzute de art. 153 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și
completările ulterioare. 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

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:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin (1) lit. b) din Legea nr 101/2016, privind remediile şi căile de
atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu
modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Directia contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Adresa: Bd. Unirii, nr. 74, bl. J3B; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030837; Tara: Romania; Telefon: +40 21316080; Fax: -E-mail:
onrc@onrc.ro; Adresa internet: (URL) www.onrc.ro;
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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

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2021
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