
Furnizare Echipamente de calcul si periferice si
echipamente IT

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
SCOALA GIMNAZIALA "VALERIU D. COTEA" 
Cod de identificare fiscala: 4410763; Adresa: Strada: -, nr. -; Localitatea: Vidra; Cod NUTS: RO226 Vrancea; Cod postal: 627415; Tara:
Romania; Persoana de contact: PINTEA MARIUS; Telefon: +40 0237673018; Fax: +40 0237673018; E-mail: MARIUSVPINTEA@yahoo.com;
Adresa internet: (URL) https://www.efasvidra.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
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Educatie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Furnizare Echipamente de calcul si periferice si echipamente IT
Numar referinta: 45

 
II.1.2) Cod CPV principal
30213300-8 Computer de birou (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă,  Școala Gimnazială “Valeriu D. Cotea” Vidra doreşte să atribuie un contract de furnizare
echipamente de calcul si periferice si echipamente IT prin care
doreşte să achizitioneze urmatoarele:
sistem PC-    20 Buc
notebook -   2 Buc
multifunctionale A4 -   2 Buc
routere si AP - 4 Buc
aparat foto -    1 Buc
switch(24 porturi) cu cabinet metalic - 1 Buc
licente notebook si PC (operare, office, antivirus)*- 22 Buc.
 
Valoarea totala estimata pentru achizitia de furnizare produse este de: 84.883,33  lei fara TVA si este calculata pe baza bugetului
indicativ aprobat in cererea de finantare.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 84883,33; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
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Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30213300-8 Computer de birou (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare: 
Comuna Vidra, Sat Vidra, judetul VranceaComuna Vidra, Sat Vidra, judetul Vrancea

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Obiectivul prezentei proceduri este de a achizitiona  Echipamente de calcul si periferice si echipamente IT in conformitate cu
cerintele legale si cu cele impuse de finantator pentru derularea contractului de finantare ” Educație fără abandon școlar” , cod
Mysmis 106876.
Autoritatea contractantă, Școala Gimnazială “Valeriu D. Cotea” Vidra doreşte să atribuie un contract de furnizare echipamente de
calcul si periferice si echipamente IT prin care doreste sa cumpere: sistem PC   - Buc   20, notebook -    Buc    2, multifunctionale A4
- Buc   2,  routere si AP-    Buc   4, aparat foto- Buc   1, switch(24 porturi) cu cabinet metalic- Buc   1,
licente notebook si PC (operare, office, antivirus)-   Buc   22.
Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii uplimentare in legatura cu documentatia de
atribuire este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul la care Autoritatea contractanta va raspunde în mod
clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Programul Operational Capital Uman - POCU
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capital Uman - POCU

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Agenti economici au obligatia sa prezine DUAE, care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de
excludere mentionate la art. 164, 165,167,59 si 60 din Legea 98/2016;
-Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.59 si la art.60 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice (evitarea conflictului de interese)-F1.
Modalitatea de indeplinire- Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinatori/asociati si va
prezenta formularul privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si la art.60 alin.(1) din Legea nr.98/2016-F1 (ofertant,
asociat, subcontractant si tert sustinator).
La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta:
1) Formularul nr.1-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si la art.60 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice (evitarea conflictului de interese). Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul
autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt
urmatoarele: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director- Marius Pintea, SANDU MARIANA,
IOANA BALASOIU, MARICICA RATA-membri comisie, CARMEN PROFIROIU, Grigore Lucian CHERCIU, Cristina ARDELEANU, Elena
Daniela CIOAREC, Lucian Casian MIRCEA, Ioan MICU, Gina BORDEA-membri CA.
In cazul in care se depune o oferta comuna de catre un grup de operatori economici asociati, aceasta declaratie trebuie depusa de
catre fiecare dintre operatorii economici implicati in contract. De asemenea, cerinta trebuie indeplinita si de subcontractanti, precum
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si de tertii sustinatori care se vor implica in executarea contractului.
-Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din
Legea nr.98/201 6 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire- Se va completa DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator/asociat;
La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit in urma
aplicarii criteriului de atribuire,documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (atat buget local,cat si buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2), art. 167 aI. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar
de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta unica - Dovedirea faptului ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului (în cazul
asociaților doar pentru partea din contract pe care o vor realiza).
Conditie de calificare: Operatorii economici ce depun oferta (asociatii in cazul ofertei comune) trebuie sa dovedeasca forma de
inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa faptul ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul
contractului.
Documente de confirmare: Documentul unic de achizitie european din care trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are
corespondent in obiectul de activitate al ofertantului.
Conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, inainte de atribuirea contractului autoritatea
contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative
actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea cerintei (respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului
Comertului sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al
ofertantului).
Toate documentele mentionate in prezenta sectiune (de exemplu certificate constatatoare privind inregistrarea intr-un registru de
tipul Registrului Comertului sau alte documentele echivalente) redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea
autorizata.
De asemenea, toate documentele din prezenta sectiune vor fi incarcate pe S.E.A.P. cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un
certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform prevederilor legale in vigoare.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au furnizat produse similare adica echipamente de calcul si periferice
si echipamente IT  in valoare de 80.000 lei fără TVA. - Indeplinirea cerintei se face prin completarea in DUAE a informatiilor privind
contractele similare si dovezi ale indeplinirii cu succes a acestora. Operatorul economic clasat pe locul I in clasamentul intermediar
intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente justificative pentru a demonstra indeplinirea cerintei, respectiv:
documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare: contracte si anexe pentru fiecare dintre
contractele prezentate ca experienta similara si recomandari SAU procese-verbale de receptie si punere in functiune SAU certificate
constatatoare privind indeplinirea contractelor. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul, denumirea contractului,
valoarea, obiectul si perioada de prestare (inclusiv data incheierii contractului).
2.) Proportia de subcontractare
1. Ofertantul va prezenta informatii privind partea din contract pe care are eventual intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are
obligatia de a prezenta datele de contact ale subcontractantilor, specializarea acestora, partile de lucrare ce urmeaza a fi
subcontractate. Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor
declarati se iau in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate
documente relevante in acest sens.
2.In cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea
tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia
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trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
3.Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului/grupului de operatori economici. Capacitatea tehnica si profesionala
a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente intre ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in
situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.164, art.165, art.167, 59 si 60 din Legea
98/2016 privind  achizitiile  publice.  -  1.In  DUAE completat  de  ofertant  se  vor  include  si  informatiile  solicitate  cu  privire  la
subcontractanti. În cazul în care ofertantul
utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular
DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre
acestia. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul/acordurile de subcontractare urmand ca
documentele justificative sa fie solicitate de catre autoritatea contractanta, la finalizarea evaluarii ofertelor, celui clasat pe primul loc.
2.Modalitatea de indeplinire Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea urmatoarelor informatii si
documente: În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Acordul de
asociere va fi prezentat odata cu depunerea DUAE.
3.Se va completa DUAE de catre tert sustinator. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator,
impreuna cu documente anexa din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea. Documentele justificative care
probeaza cele asumate in Angajamentul de sustinere vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul
clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.

 

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
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 08.11.2019 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 08.03.2020
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2019; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
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Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic
de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a
activitatii profesionale, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii direct din SEAP de pe contul de
utilizator aferent prezentei proceduri (instructiuni privind completarea si depunerea DUAE sunt disponibile la adresa (www.elicitatie.ro).
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de
atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în
conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Formularul DUAE se va depune, dupa caz, si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001.
Orice referire din cuprinsul documentatiei de atribuire, inclusiv a caietului de sarcini, prin care se indica o anumita origine, sursa,
productie, un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si
interpreta ca fiind insotita de mentiunea SAU ECHIVALENT.

 
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) 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: 
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016
cu modificarile si completarile ulterioare.
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Școala Gimnazială “Valeriu D. Cotea” 
Adresa: Sat VIDRA, Comuna VIDRA, jud. Vrancea; Localitatea: Vidra; Cod postal: 627415; Tara: Romania; Telefon: +40 237673018;
Fax: +40 237673018; E-mail: vidraproiect@gmail.com; Adresa internet: (URL) https://www.efasvidra.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2019
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