
Achiziția de ECHIPAMENTE ELECTRONICE in cadrul
proiectului  „MODERNIZARE SI DOTARE COLEGIU

"COSTACHE NEGRI", ORAS TARGU OCNA, Județul Bacău
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Orasul Tg.Ocna (Consiliul local Tg.Ocna) 
Cod de identificare fiscala: 4278620; Adresa: Strada: Trandafirilor, nr. 1; Localitatea: Targu Ocna; Cod NUTS: RO211 Bacau; Cod postal:
605600;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Valentin  Miron;  Telefon:  +40  0734995891;  Fax:  +40  234/344114;  E-mail:
valentin_miron@yahoo.com; Adresa internet: (URL) www.orasul-targuocna.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
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achiziția de ECHIPAMENTE ELECTRONICE in cadrul proiectului  „MODERNIZARE SI DOTARE COLEGIU "COSTACHE NEGRI", ORAS
TARGU OCNA, Județul Bacău
Numar referinta: 9376/14.07.2021

 
II.1.2) Cod CPV principal
31710000-6 Echipament electronic (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              ECHIPAMENTE ELECTROCASNICE in cadrul proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE COLEGIU "COSTACHE NEGRI",  în Orașul
Târgu Ocna, Județul Bacău.
ECHIPAMENTE ELECTRONICE - 269.048,00 lei lei fara TVA.
1   Videoproiector cu sistem de prindere   buc   31
2   Ecran de proiectie   buc   29
3   Laptop sala de clasa   buc   33
4   Laptop   buc   7
5   Imprimanta multifunctionala   buc   10
6   Aparat de aer conditionat   buc   6
7   Telefon cu fax   buc   1
8   Telefon   buc   2
9   Desktop PC + monitor   buc   65
10   Tabla interactiva   buc   1
11   Sistem server   buc   1
 
Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 12
zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 7 zile inainte de
data limita de depunere a ofertelor.
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II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 269048; 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
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: 31710000-6 Echipament electronic (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare: 
Colegiul Costache Negri - Oras  Targu Ocna, jud. BacauColegiul Costache Negri - Oras  Targu Ocna, jud. Bacau

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
ECHIPAMENTE ELECTRONICE - 269.048,00 lei lei fara TVA.
1   Videoproiector cu sistem de prindere   buc   31
2   Ecran de proiectie   buc   29
3   Laptop sala de clasa   buc   33
4   Laptop   buc   7
5   Imprimanta multifunctionala   buc   10
6   Aparat de aer conditionat   buc   6
7   Telefon cu fax   buc   1
8   Telefon   buc   2
9   Desktop PC + monitor   buc   65
10   Tabla interactiva   buc   1
11   Sistem server   buc   1
 
Obiectivele investitiei sunt îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie in cadrul Targu Ocna, a dotării Colegiului “COSTACHE
NEGRI”, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul
educational,  totodata participand la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalităţii  de şanse, protejarea mediului si
dezvoltare durabila.

 
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: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 

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: 
Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
-   Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr
98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici
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participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea 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.
 
Aceste documente pot fi:
a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;
b. 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 în cadrul acestuia, asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d. alte documente edificatoare, dupa caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura  celor  prevăzute  mai  sus  sau  respectivele  documente  nu  vizează  toate  situațiile  prevăzute  la  art.164,  165  și  167,
autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu
există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități
administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
-   Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-
60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va
prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In
cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa
ca inacceptabila.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:      
Ciubotaru Cristian - Aurelian – Primar, Bucur Viorel – Viceprimar, Palade Tiberiu – Adminstrator public, Văsoiu Corina – Secretar oraș,
Dichiseanu Ana - Șef SBC, Voleanschi Roxana – Arhitect - șef, Miron Valentin - Șef birou achiziții publice, Șilochi Neli Alina - Șef
birou BTP, Antohe Cristian – Consilier local,  Ababei Bogdan – Consilier local, Barna Liliana – Consilier local, Bucuroiu Marius –
Consilier local, Barna Cristian – Consilier local, Aparaschivei Robert George – Consilier local, Drăgănuță Neculai – Consilier local,
Ianoș Gheorghe – Consilier local,  Maciucă Sandel Gheorghiță – Consilier local,  Marcuta Dumitru Cezarică – Consilier local,  ,
Munteanu Dragoș George – Consilier local, Prajinariu Alexandru – Consilier local, Rusu Mihai – Consilier local, ȘILOCHI Ștefan -
Consilier local, Ursu Traian – Consilier local, Grozavu Ioan - Consilier local.
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
CERINTA 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de
rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care
probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor
straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Note:
In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196
din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatiiprofesionale
pentru partea din contract pe care o realizeaza.
În  situaţia  în  care  autoritatea  contractantă  solicită  în  cadrul  criteriilor  referitoare  la  capacitatea  de  exercitare  a  activităţii
profesionaleşi/sau cerinţelor de executare a contractului anumite autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită în cazul
operatoriloreconomici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse
autorizateşi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute
partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.
În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează
oparte din contractul de achiziţie publică, cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat
deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care este
solicitată autorizaţia respectivă.
Se solicita depunerea in SICAP semnat cu semnatura electronica pentru fiecare document.

 
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
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Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Experienta similara in livrari de produse - Ofertantul trebuie să fi furnizat bunuri similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel
puțin 269,048.00 lei, valoare care se poate demonstra la nivelul a maximum 3 contracte. Pentru contractele exprimate în alta
moneda, conversia RON/ALTĂ VALUTĂ se va realiza la cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv.
- Se va prezenta initial  DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin.  1 din Legea 98/2016, iar documentele justificative
careprobeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de
atribuire.
Operatorul  economic  clasat  pe  primul  loc  in  clasamentul  intermediar  intocmit  la  finalizarea  evaluarii  ofertelor  dupa
aplicareacriteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile,  face dovada indeplinirii  cerintei privind experienta similara, prin
inscrisurireprezentand certificari/  documente  constatatoare  pentru  acele  livrari  de  bunuri  pe  care  ofertantul  considera  ca
autoritateacontractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Nivelul minim
impus privind experiența similară se raportează la valoarea minima estimată a contractului subsecvent care se anticipează ca va fi
atribuit.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti
laprocedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor  asumate
princompletarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate,
la  solicitarea  autoritatii  contractante,  doar  de  catre  ofertantul  clasat  pe  locul  I  în  clasamentul  intermediar  întocmit  la
finalizareaevaluarii ofertelor Nota: Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
insotite de traducere in limba romana.
2.) Proportia de subcontractare
Autoritatea contractanta solicita ofertantului/ candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
 Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu
subcontractantii propusi.;
 
Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii  propusi de ofertant/ti  in ofert,  dar ia in
considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care
urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens.
 
In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti. - Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE daca este cazul si acordul
de subcontractare.
Documentele justificative,  care probeaza indeplinirea celor  asumate prin angajamente/acorduri  urmeaza a fi  prezentate,  la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor dupa aplicarea 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: 12.08.2021 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 12.11.2021
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2021; 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
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se
va citi si interpreta ca fiind însotita 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) 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: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Oraș Târgu Ocna 
Adresa: Str. Trandafirilor Nr. 1, Județul Bacău; Localitatea: Targu Ocna; Cod postal: 605600; Tara: Romania; Telefon: +40 0734995891;
Fax: +40 234/344114; E-mail: primaria@orasul-targuocna.ro; Adresa internet: (URL) www.orasul-targuocna.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2021
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