INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE
AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA Bucureşti
Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1 Bucureşti, ROMÂNIA
Cont: RO72RZBR0000060000671307 – Raiffeisen BANK Agenţia Dorobanţi,
Cont: RO30TREZ7015069xxx006353 – Trezoreria Sector 1 Bucureşti
Cod fiscal nr.: RO 18107639 Reg. Comerţului: J40/18719/2005
Tel.: +40-0213184458, 3184349; Fax: +40-0213184348
Web:http://www.icpa.ro
E-mail: office@icpa.ro
CP nr. 71 OFICIUL POŞTAL 32
Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia directa avand ca obiect "SERVER RETEA CALCULATOARE INSTITUT”
INCDPAPM – ICPA București, cu sediul in Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. 61, 011464 sect. 1, achiziţionează prin procedura de achiziţie
„cumparare directă” – 1 buc SERVER RETEA, cu licente aferente, conform caietului de sarcini;
Codul de clasificare Cod CPV: 48821000-9 – servere retea
Surse de finanţare: Cheltuielile indirecte ale institutului
Ofertele se vor depune până la data de 17.02.2016 ora 12.00 la sediul nostru din Bd. Marasti, nr. 61, sector 1, Bucuresti
Criteriul de atribuire: „preţul cel mai scăzut”.
Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.

Valoarea estimată a contractului este de 41.000 lei, fără TVA.
Valabilitatea ofertei 30 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.
Durata contractului: pana la 15.03.2016
Ofertantii vor depune propunere tehnica si propunere financiara (Formular 7) potrivit celor solicitate in curpinsul “Caietului de
sarcini”.
Propunerea tehnica si propunerea fiannciara va fi insotita de urmatoarele informatii/formulare:
Scrisoare de inaintare - Formular A
Declaratie privind eligibilitatea – Formular 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 – Formular 2
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Declaratie privind neicadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 - Formular 3
Persoane cu functii de decizie in cadrul ICPA:
Simota Catalin - Presedinte CA - Director General, Dumitru Mihai - Director stiintific, membru CA, Dinu Iuliana Luminita - membru
CA, Macarie Daniela - membru CA, Tanasescu Carmen - membru CA, Mihalache Mircea - membru CA, Ursu Daniela - membru CA,
Tarhoaca Ecaterina - director economic, Balaceanu Claudia - responsabil achizitii publice , Vlad Virgil - presedinte comisie de
evaluare, Vintila Ruxandra - membru comisie de evaluare, Vasilescu Mihai - membru comisie de evaluare
Fisa de informatii generale – Formular 4
Lista principalelor livrari/instalari de echipamente similare - Formular 5
Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca - Formular 6
Ofertantii ce nu prezinta documentele de mai sus, si nu fac dovada unei experiente anterioare vor fi respinsi din procedura.
Se va solicita o garnatie de buna executie in valoare de 5% din valoarea de atribuire.

Specificatiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe pagina noastră de internet http://www.icpa.ro
sau de la sediul nostru. Persoana de contact Dr. Claudia Bălăceanu – expert achizitii publice, e-mail: claudia.balaceanu@icpa.ro;
tel. +40-0213184458 sau 0213184349/257, fax: +40-0213184348

FORMULARE

Formularul 1 - Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006
Formularul 2 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Formularul 3 - Declaratie privind evitarea conflictului de interese conform art. 691 din OUG nr. 34/2006
Formular 4 – Fisa informatii generale
Formularul 5 – Lista principalelor furnizari de echipamente similare
Formularul 6 - Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca
Formularul 7 - Formularul de oferta Formularul A - Scrisoare de inaintare
Formularul B- Garantie de buna executie

Formularul 1
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul________________________________, reprezentant împuternicit al
__________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani;
informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi conformităţii declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii
suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţe şi resursele de care dispunem;
la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă
individuală şi o altă candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul
unei alte oferte.
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________, autorizez
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai autorităţii contractante: ________________________________________,
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data __________________________________.
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării _______________
Operator economic,
________________
(semnătură autorizată)

Formularul 2
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Subsemnatul(a), ____________________________________________, în calitate de ofertant/
(denumirea/numele operatorului economic-persoană juridică)
candidat/concurent la procedura de ______________________________________, pentru achiziţia de
(se menţionează procedura)
_________________________________________________________la data ____________________,
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării, după caz şi codul CPV)
(se inserează data)
organizată de _______________________________________, declar pe proprie răspundere că:
(denumirea autorităţii contractante)
nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul - sindic;
mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente
ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în România sau în ţara în care sunt
stabilit;
în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale fără a aduce prejudicii partenerilor de contract;
nu am fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
prezint informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi
selecţie.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării _______________
Operator economic,
________________
(semnătură autorizată)

Formularul 3

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006
Subsemnatul(a) _________________________________, în calitate de ofertant/candidat/concurent
(denumirea operatorului economic)
la procedura de _____________________________________, pentru atribuirea contractului de achiziţie
(se menţionează procedura)
având ca obiect ______________________________________________la data __________________,
(denumirea produsului, serviciului sau lucrării, după caz şi codul CPV)
(se inserează data)
organizată de _______________________________________, declar pe propria răspundere,
(denumirea autorităţii contractante)
cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: nu mă încadrez în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 69 1 din OUG
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere ori de supervizare, persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:
- nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, sau care
sa fie in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit a) din OUG 34/2006, cu persoanele sus
mentionate, persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, conform prevederilor art.69^1 voi fi
exclus din procedura de atribuire.
Data completării _______________
Operator economic,
________________
(semnătură autorizată)

Formular nr. 4
OFERTANTUL
.............................................
(denumirea/numele)
FISA INFORMATII GENERALE
Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon: ..............................Fax:............................. E-mail....................................
Certificatul de inmatriculare/inregistrare ........................................... (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
Obiectul de activitate, pe domenii: ...................................................................(in conformitate cu prevederile din statutul
propriu)
Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..................................(adrese complete, telefon/fax, certificate de
inmatriculare/inregistrare)
Principala piata a afacerilor:
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
______________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
______________________________________________________________________
1. 2012
______________________________________________________________________
2. 2013
______________________________________________________________________
3. 2014
______________________________________________________________________
Media anuala:
______________________________________________________________________
Operator economic,
.......................
(semnatura autorizata)

Formular nr. 5
OFERTANTUL
.............................................
(denumirea/numele)

LISTA PRINCIPALELOR FURNIZARI IN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar
pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt
reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta,
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ............... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
. Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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Operator economic
_____________________________
(denumirea/numele)
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Formularul 6

DECLARAŢIE
PRIVIND RESPECTAREA,PE TOATĂ DURATA DE DERULARE A CONTRACTULUI, LEGISLAŢIEI REFERITOARE
LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI MĂSURILE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII
.
Subsemnatul ............................................., reprezentant împuternicit al................................
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi
protecţia muncii, conform legislaţiei în vigoare.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...............................
(denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea
noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ......................................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic,
...............................
(semnătură autorizată)

Formular 7
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii ...................................... reprezentanţi ai ofertantului
_______________________________, ne oferim ca, în
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să livram server de retea si
licente aferente, in conformitate cu caietul de sarcini în valoare de_______________ lei pe o perioada de
_____________________ani, în
(suma)
(durata in litere si cifre)
condiţiile prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică şi financiară, exclusiv pentru costurile menţionate
prezentul formular
2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___________________zile, respectiv
până in data de ___________________, şi
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă
de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
4. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar
"alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
Prezentam anexat defalcarea valorica a componentelor ce urmeaza a fi livrate.
Data _____/_____/_____
_______________________, în calitate de ________________________,
(nume şi prenume)
legal autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
Semnătura
___________
OFERTANTUL

\

Formular A

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
Înregistrat la sediul autorităţii contractante
nr. __________/______________
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
___________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Ca urmare a anunţului de participare/invitaţie de participare nr. ___/___________, privind aplicarea procedurii
pentru atribuirea contractului _______________________________________
(denumirea contractului de achiziţiepublică)
noi ______________________________________, vă transmitem următoarele:
(denumirea/numele operatorului economic)
1. Documentul _____________________________________________________, privind
(tipul, seria/numărul, emitentul)
constituirea garanţiei de participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dv. prin documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei;
2. Declaraţia privind încadrarea în categoria IMM-urilor, dacă este cazul;
3. Împuternicirea legală
4. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi copie:
a) Documentele de calificare;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară.
Data completării: ______________
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Cu stimă,
Operator economic,
________________
(semnătură autorizată

IMPUTERNICIRE
Noi, S.C. ……………………..…… S.R.L./S.A, cu sediul în localitatea …………………str. ………………………………. Nr.
…., telefon ………………………. Fax …………………, cu nr. de înmatriculare ORC ……………….……., cod fiscal
………………., cont trezorerie …………………………………….…………, reprezentată dl./dna …………………, în calitate
de ………………..……
ÎMPUTERNICIM
prin prezenta pe domnul/(doamna) ………………………., care se legitimează cu C.I./B.I. seria ………… nr.……………. ,
CNP ………………………………. , în calitate de ………………….……, să participe şedinţa de deschidere a ofertelor la
procedura de achiziţie a contractului de servicii din data de …….................... organizată de Primaria Comunei Bolintin
Deal, având ca obiect ……............................................ (denumirea contractului)

Data: ……………..….

……………………………….,
(numele, prenumele)
……………………………….,
(semnătura autorizată)
în calitate de ………………………………., legal autorizat sa semnez oferta pentru si în numele
………………………………..
(denumirea/numele ofertantului)
(denumirea/numele ofertantului)

Formular B
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la contractul de achiziţie publică ___________________________,

(denumirea contractului)
încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne
obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ____________________ lei
reprezentând 5 % din valoarea contractului, respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere
 condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul de garantare
încheiat pe baza căruia a fost emisă prezenta (se va anexa contractul);
 necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa ofertantului
......................................... (denumirea/numele) garantat, (se bifează opţiunea corespunzătoare)
astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul
menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice
unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz
contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.
Parafată de Banca ______________________________________, în ziua ____ luna ________ anul _____.
(semnătura autorizată)

