CAP I – FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI – actualizată

Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Biblioteca „V.A. Urechia” Galați
Adresa postala: str. Mihai Bravu, nr. 16, Localitatea: Galați, Cod postal: 800208, Romania, Punct(e) de
contact: Eftimie Geta, Tel. +40 0236411037, Email: vaurechia@gmail.com, Fax: +40 0236311060,
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE
(ACTIVITATILE PRINCIPALE)

SI

ACTIVITATEA

PRINCIPALA

Organism de drept public
Activitate (Activitati) - Cultură
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
CONTRACTANTE
NU
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 3
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1)
Denumirea
data
contractului/concursului/proiectului
contractanta/entitatea contractanta

de

autoritatea

Achizitia de server dedicat, RAM min 16 Gb și statii de lucru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare
a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Mihai Bravu nr. 16, Galați, cod 800208
Codul NUTS: RO224 – Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare de produse: Servere, Computere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48822000-6 Servere pentru calculatoare (Rev.2)

30213000-5 Computer de birou (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da - unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 – 1 buc. Servere
Lot 2 – 10 buc. Statii de lucru - Computere
Valoarea estimata fara TVA:
Lot 1 – 80.646,00 lei
Lot 2 - 36.290,00 lei
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
FINALIZARE
45 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau
lucrarilor
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
NU
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare va fi de 10% din valoarea contractului
de furnizare, fara TVA, (pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe
propria raspundere ca societatea se încadreaza în categoria IMM la data depunerii acesteia, formular
13).
Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare: - printr-un instrument de
garantare constituit irevocabil în favoarea Bibliotecii „V.A. Urechia” din Galati, emis in conditiile legii
de o banca sau de o societate de asigurari pentru procedura de achizitie aferenta; Documentul va fi emis

in conformitate cu art. 90 alin 1. din HG 925/2006 si va fi prezentat in original. Este de preferat ca
aceasta sa fie emisa de catre o banca/societate de asigurari din Romania; sau - chitanta pentru numerar
depus la casieria centrala a institutiei (program de lucru cu publicul: 13.00 – 15.00 în fiecare zi
lucratoare). - daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive
din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art. 90 alin. (3) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii;
c) Hotararea Guvernului nr.1045/2011 privind modificarea HG nr. 925/2006;
d) Ordinele Presedintelui ANRMAP nr.314/2010; 302/2011 si 509/2011;
e) ) Legea 279/2011 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006;
f) alte acte normative privind achizitiile publice (vezi www.anrmap.ro).
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in
registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Declaratii privind neîncadrarea in prevederile art.180 - completare Formular 1;
Atenție
a .În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligaţia de a demonstra îndeplinirea
cerinţei.
b. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susţinută financiar şi/sau tehnico-profesional de
către terţ/terţi susţinători, fiecare susţinător are obligaţia de a demonstra îndeplinirea cerinţei.
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare - completare Formular 2 (Aflarea ofertantului în una din situatiile prevazute în formular duce
la respingerea lui);
Certificat de participare cu oferta independenta – Formular 3;

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.69 (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, completare Formular 4
Persoane cu functii de decizie din cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” sunt: Directorul General, Zanfir
ILIE, Director adjunct, Geta EFTIMIE, Contabil șef, Constantin ARFIRE, Maria LEFTER, membru
comisie evaluare, șef serviciu APIS, Catalina CIOMAGA, sef serviciu Dezvoltarea, evidenta și
prelucrarea colectiilor, Violeta MORARU, sef serviciu RSUOM, Spiridon DAFINOIU
Aflarea ofertantului în una din situatiile prevazute în formular duce la respingerea lui.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii privind persoane juridice/fizice române - Cerinta obligatorie – formular 5.
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic
Se va prezenta copia certificatului emis de Oficiul National al Registrului Comertului semnata si parafata
de catre operatorul economic purtând mentiunea „conform cu originalul”. Obiectul contractului trebuie
sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare va prezenta certificatul constatator emis
de ONRC în original.
Informatii privind persoane juridice /fizice straine - Documente care dovedesc o forma de înregistrare/
atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiarã:
Bilantul contabil la 31.12.2014 vizat de organele
de resort sau alte documente prin care ofertantii
isi pot demonstra situatia economica si
financiara.

Modalitatea de indeplinire
Depunerea Bilantului contabil la 31.12.2014
vizat de organele de resort sau alte documente
prin care ofertantii isi pot demonstra situatia
economica si fainanciara. Daca exista asociati
documentul solicitat va fi depus si de catre acestia

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara Declaratie privind lista
principalelor livrari de produse similare in ultimii
3 ani.

Informatii privind asocierea (daca este cazul)

Modalitatea de indeplinire
Lista a principalelor livrari de produse efectuate
in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de
livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati, din care să rezulte că a furnizat produse la
nivelul unui contract maxim 80000 lei fără TVA.
Lista va fi insotita de certficate/documente emise
sau contrasmenate de catre o autoritate sau de
catre clientul beneficiar. – Formular 6
Declaratie privind Lista cu asociatii si
partea/partile din contract ce urmeaza a fi
indeplinite de acestia. Mai multi operatori
economici au dreptul de a se asocia cu scopul de
a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi
legalizaze dpdv formal asocierea. Autoritatea
contractanta solicita legalizarea asocierii numai
în cazul în care oferta comuna este declarata
câstigatoare,iar Acordul de asociere legalizat va
fi prezentat autoritatii contractante la data

semnarii contractului. Oferta trebuie sa cuprind
un acord sau o scrisoare preliminara de asociere
in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma
raspunderea colectiva si solidara pentru
indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este
imputernicit sa se oblige si sa primeasca
instructiuni in numele tuturor asociatilor si este
responsabil în nume propriu si în numele
Asociatiei pentru indeplinirii contractului,
inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa-i
mentioneze, de asemenea, pe toti membrii din
asoc/Consortiu pe intreaga durata a contractului.
Ofertantul-liderul Asociatiei va completa
Formularul 7 - Declaratie privind Lista cu
asociatii si subcontractorii partea/partile din
contract ce urmeaza a fi indeplinite de acestia.
Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de
asociere-Formularul 8 - Acord de asociere-din
Sectiune formulare
- Informații privind subcontractarea (daca este Declaratie privind Lista cu subcontractoriii si
cazul)
partea/partile din contract ce urmeaza de a fi
indeplinite de acestia. În cazul în care parti din
contract urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau
mai multi subcontractanti, se solicita la
încheierea contractului de achizitie publica,
prezentarea contractelor încheiate între viitorul
contractant si subcontractantii nominalizati în
oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în
concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe
la contractul de achizitie publica. Pe parcursul
derularii contractului, contractantul nu are
dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati
în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar
eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa
conduca la modificarea propunerii tehnice sau
financiare initiale.
Ofertantul-liderul Asociatiei va completa
Formularul 7- din Sectiunea formulare. Aceasta
lista va fi insotita si de acordurile de
subcontractare-Formularul
9
Acord
de
subcontractare- din Sectiune formulare.

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cumpărare directă on line
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta DA 3357/28.09.2015
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de
participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la
termenul limita de primire a ofertelor)
90 zile
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Ofertantul va prezenta oferta tehnica, ce trebuie sa respecte caracteristicile tehnice minimale
prezentate in fisa tehnica a produsului solicitat de beneficiar.
2. Potrivit art. 34 al. 3 din HG 925/2006 "propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime
prevazute in caietul de sarcini" respectiv in documentatia de atribuire.
3. In baza art. 36 al. 2 lit. a din acelasi act normativ, in cazul in care oferta nu satisface cerintele caietului
de sarcini, va fi considerata neconforma;
Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta sa permita
identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Dupa caz, se
vor indica formularele ce trebuie completate
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
1. Pretul ofertei (fara TVA) se va exprima în LEI. La întocmirea propunerii financiare operatorii
economici vor tine cont de prevederile art. 36 alin. (1), lit. e si e1 din HG 925/2006.
2. Pretul va include toate naturile de cheltuieli (inclusiv valoarea timbrului verde) ocazionate de livrarea
produselor potrivit clauzei DDP la sediul central al Bibliotecii V.A. Urechia Galati, str. Mihai Bravu nr.
16.
3. Propunerea financiara va fi însotita obligatoriu de Formularul nr. 10 – formular de oferta si Anexa
la formularul de oferta Sectiunea Formulare. În formularul de oferta se va trece valoarea totala a ofertei
conform Anexei.
4. În cazul în care dupa finalizarea analizarii documentelor de calificare si a ofertelor tehnice vor exista
preturi egale pentru acelasi lot (oferte financiare identice), totodata fiind si cele mai scazute pentru lotul
in cauza, autoritatea contractanta va solicita doar acestor operatori economici o noua oferta financiara
ce va fi transmisa în plic închis la sediul autoritatii contractante, caz în care contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Se vor transmite Formularul de
oferta si Anexa la formularul de oferta.

5. Data pentru care se determina echivalenta LEI/alta valuta (curs valutar BNR) va fi cu 6 zile înainte
de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea în Euro este necesara pentru ratiuni de monitorizare, iar
valoarea în lei este ferma pe toata durata contractului.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Numar de exemplare în original 1 ( un exemplar).
Adresa la care se depune oferta: Biblioteca „V.A. Urechia” Galați, str. Mihai Bravu nr. 16, Secretariat.
Data limita pentru depunerea ofertelor se va prelua din invitatia de participare; ora 12.00.
Ofertantul are obligatia de a numerota si a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis
al documentelor prezentate.
Proiectul de contract se va semna si parafa pe fiecare pagina în cazul în care este însusit de ofertant.
Referitor la clauzele contractului, în situatia în care propunerile de modificare a clauzelor contractuale
facute de ofertanti sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta se vor aplica
prevederile art.36 alin.2 lit.b din HG 925/2006, oferta fiind considerata neconforma.
Oferta, formata din documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, împreuna
cu documentele mentionate mai sus, va fi prezentata într-un exemplar original. Originalul ofertei va fi
introdus în plic separate pe care se vor scrie numele si adresa ofertantului. Plicurile se vor introduce întrun plic exterior/colet care se va sigila si pe care se va scrie Biblioteca V.A Urechia – pentru achizitia
„Servere, calculatoare” – a nu se deschide înainte de data: se va prelua din invitatia de participare.
Plicului exterior/coletul va fi depus la adresa mentionata mai sus, dupa ce i se vor atasa urmatoarele: scrisoarea de înaintare (Formularul 11) completata;
- declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, dupa caz, formular 13;
- împuternicirea de participare la deschiderea ofertelor a reprezentantului/reprezentantilor ofertantului
formular 14
Pot fi solicitate clarificari referitoare la documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu 3 zile
înainte de data limita de depunere a ofertelor. Persoane de contact: Geta EFTIMIE telefon: 0236
411037/119, 0732520512, Catalina CIOMAGA, telefon 0236411037/110, 0732520514
Departajarea ofertelor cu pret egal: În cazul în care 2 sau mai multe oferte contin în cadrul propunerii
financiare acelasi pret, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara în plic închis.
În acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai
scazut.
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM
FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM
NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) ALTE INFORMATII
Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. 176 din OUG 34/2006
actualizată, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere
Formularul nr. 15, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de
calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. Declaraţia va fi însoţită de o Anexă
în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor
cerinţe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.
În cazul în care uzează de acest drept, ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/
documentele edificatoare care probează/ confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când

primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva
solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare.
Documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, în cazul în
care ofertantul uzează de acest drept, vor avea valabilitate în termenul prevăzut în respectiva solicitare..

Anexa B

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 1 DENUMIRE: Server
1.DESCRIERE SUCCINTA
Servere conform caietului de sarcini
2.CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
48822000-6 Servere pentru calculatoare (Rev.2)
3. CANTITATEA SI DOMENIUL 1 buc Server
Valoarea estimata fara TVA: 80646,00 lei
4. INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE
INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 45 zile incepand de la data adjudecarii contractului

LOT NR. 2 DENUMIRE: Statii de lucru
1.DESCRIERE SUCCINTA
Statii de lucru –computere de birou conform caietului de sarcini
2.CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
301213000-5 Computere personale (rev.2)
3. CANTITATEA SI DOMENIUL 10 buc
Valoarea estimata fara TVA: 36290,00 lei
4. INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE
INCEPERE / DE FINALIZARE
Durata: 45 zile incepand de la data adjudecarii contractului

