Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Achiziția de aplicații licențiate (software specializat) în
cadrul proiectului „Întărirea capacităţii Ministerului Public
de punere în executare a unor procedee probatorii vizând
percheziţiile informatice”, cod SIPOCA 54
Anunt de participare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
Cod de identificare fiscala: 4364748; Adresa: Strada: Libertăţii, nr. 12-14; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
050706; Tara: Romania; Persoana de contact: Radu Nicoleta; Telefon: +40 213193885; Fax: +40 213193885; E-mail:
radu_nicoleta@mpublic.ro; Adresa internet: (URL) www.mpublic.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) www.e-licitatie.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse:
adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Achiziția de aplicații licențiate (software specializat) în cadrul proiectului „Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în
executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice”, cod SIPOCA 54
Numar referinta: 4364748_2019_PAAPD1044698

II.1.2) Cod CPV principal
48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descrierea succinta
Prezenta procedură vizează achiziționarea de aplicații informatice (licențe) specializate necesare desfășurării în bune
condiții a activității de percheziționare a sistemelor informatice și a constatărilor operate asupra dispozitivelor informatice cercetate
în cadrul investigațiilor derulate de către procurori, în conformitate cu specificațiile prevăzute în caietul de sarcini.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 7597650; 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)
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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: 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:
sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie și Justitie, Bucuresti, Bdul Libertatii nr.12-14sediul Parchetului de pe langa
Inalta Curte de Casatie și Justitie, Bucuresti, Bdul Libertatii nr.12-14

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Prezenta procedură vizează achiziția de aplicații informatice (licențe) specializate necesare desfășurării în bune condiții a activității
de percheziționare a sistemelor informatice și a constatărilor operate asupra dispozitivelor informatice cercetate în cadrul
investigațiilor derulate de către procurori. Lista centralizatoare a aplicațiilor se găsește mai jos.
1. Software specializat pentru analiza datelor informatice I2 Analyst’s Notebook Concurrent User license sau echivalent - 52
licențe, garantia de 1 an
2. Software specializat pentru analiza datelor informatice I2 iBase Concurrent User license sau echivalent -52 licențe, garantia de1
an
3. Software specializat pentru analiza datelor informatice I2 Analyst’s Notebook Connector for ESRI sau echivalent-2 licențe,
garantia1 an
4. Software specializat pentru analiza datelor informatice I2 iBase Designer Concurent User license sau echivalent -3
licenţe,garantia de1 an
5. Software specializat pentru analiza datelor informatice I2 iBridge Designer Concurent User license sau echivalent-2 licenţe,
garantia de 1 an
6. Software specializat pentru analiza datelor informatice I2 iBridge User Concurent license sau echivalent, 2 licenţe, garantiade 1
an
7. Software specializat în percheziția informatică a computerelor și dispozitivelor mobile tip Magnet Axiom Computers sau
echivalent-5 licențe, garantia de 1 an
8. Software specializat în percheziția informatică a dispozitivelor mobile și cartele SIM tip OXYGEN Forensic Detective sau
echivalent -5 licențe,garantiade 1 an
9. Software specializat pentru percheziția informatică a aplicațiilor și datelor informatice – EnCase sau echivalent-46 licențe,garantia
de 2 ani
10. Software specializat pentru percheziția informatică a aplicațiilor și datelor informatice – FTK sau echivalent 46 licențe, garantia
de 2 ani
11. Software specializat în percheziția informatică a dispozitivelor mobile și cartele SIM tip Cellebrite UFED 4PC Ultimate sau
echivalent-36 licențe, garanția de 3 ani

II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Descriere: Componenta financiara
Pondere: 80%
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru
celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Denumire factor evaluare: Componenta tehnică
Descriere: Componenta tehnică – perioadă de garanție suplimentară conform algoritmului de calcul de mai jos
Pondere: 20%
Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare “Componenta tehnică”, cu o valoare de 20 puncte din totalul de 100 de
puncte și cu o pondere de 20% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda după cum urmează:
Pct(n) = Pct1(n) + Pct2(n) + Pc3(n) + Pc4(n), unde:
Pct1(n) – punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare pentru perioada de garanție suplimentară pentru produsele
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MAGNET AXIOM FORENSIC sau echivalent
Formula de calcul: Pentru o perioada garanție suplimentară de 1 an față de perioada minima solicitată de 1 an, respectiv pentru o
perioada totală de garanție de 2 ani se acordă 5 puncte.
Pct2(n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare pentru perioada de garanție suplimentară pentru produsele
OXYGEN Forensic Detective sau echivalent
Formula de calcul: Pentru o perioada garanție suplimentară de 1 an față de perioada minima solicitată de 1 an, respectiv pentru o
perioada totală de garanție de 2 ani se acordă 5 puncte.
Pct3(n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare pentru perioada de garanție suplimentară pentru produsele
EnCase sau echivalent
Formula de calcul: Pentru o perioada garanție suplimentară de 1 an față de perioada minima solicitată de 2 ani, respectiv pentru o
perioada totală de garanție de 3 ani se acordă 5 puncte.
Pct4(n) - punctajul obținut de către oferta admisibilă aflată sub evaluare pentru perioada de garanție suplimentară pentru produsele
FTK sau echivalent
Formula de calcul: Pentru o perioada garanție suplimentară de 1 an față de perioada minima solicitată de 2 ani, respectiv pentru o
perioada totală de garanție de 3 ani se acordă 5 puncte.
Punctajul pentru factorul de evaluare “Componenta tehnică” se va calcula doar în cazul ofertelor care au îndeplinit cerința minimă cu
privire la garanția tehnică și care acordă garanția suplimentară.

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 90
Contractul se reînnoieste: Nu

II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: sau Numar minim preconizat: - /Numarul maxim: Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati:
-

II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

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 Capacitate Administrativa - POCA
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Capacitate Administrativa - POCA

II.2.14) Informatii suplimentare
-

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:
Cerința nr. 1
Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care
este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de
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reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art.164, 165, 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile și completarile ulterioare.
Modalitatea de îndeplinire: 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 vor fi solicitate de
catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului
de atribuire, conform art.132, alin.(2) din Norme cu modificările şi completările ulterioare. Aceste documente pot fi: certificate de
atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentării, 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; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute
la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
alte documente edificatoare, după caz. Odată cu depunerea/completarea DUAE ofertantul va prezenta, dacă este cazul,
angajamentul tertului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de
asociere si/sau acordul de subcontractare.
Cerinta 2.
Operatorii economici isi vor asuma inexistenta conflictului de interese, cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie în
cadrul autoritatii contractante, precum si a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de produse, dar si a celor implicati
în procedura din partea acestuia din urma.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt următoarele:
1.Dimitrie -Licu- Bogdan - Procuror general; 2.Oprean Laura-Prim adjunct al procurorului general; 3.Codescu Georgeta-Manager
economic Departamentul Economico Financiar și Administrativ; 4. Panait Adrian -Sef serviciul de investitii si achizitii publice;
5.Taranu Lavinia -coordonator UMP; 6.Calin MOCANU -sef Biroul Juridic; Comisia de evaluare: 1.Nicolae MERCIOIU 2. Dragoș-Mihai
RADULESCU; 3.Aurel CROITORU, 4. Adrian GAVRILESCU 5.Alexandru-Stefan PREDESCU 6. Nicoleta-Viorica RADU 7. Emanuela
CARMONA ARAGON 8. Georgeta CODESCU – membru de rezervă; 9.Veronica ALBEANU - membru de rezervă; 10.Gabriela STEFAN membru de rezervă,
Modalitate de îndeplinire: Se va completa formularul DUAE si formularul nr.1, respectiv declaratia privind conflictul de interese care
confirma ca operatorul economic individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus/tertul sustinator nu se afla în niciuna din
situatiile de excludere mentionate la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare.
Documente solicitate de Autoritatea Contractantă pentru demonstrarea inexistenței situațiilor de excludere:
Ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere Ofertantul completează și prezintă împreună cu Oferta DUAE pentru fiecare
operator economic participant la procedură.
După aplicarea criteriului de atribuire, Ofertantul a cărui ofertă a fost clasată pe primul loc, la solicitarea autorității contractante
demonstrează inexistența situațiilor de excludere prin prezentarea documentelor justificative indicate în DUAE de către operatorul
economic la rubricile aferente.
Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de
atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și
completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat
de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea
dedicată acestuia.
De asemenea, vă informăm că răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP
în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.
Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți
sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea
completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).
Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.
La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care
participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.
În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile contractante vor vizualiza direct în SEAP ceea ce a
completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat în scopul includerii în dosarul achiziției.
Astfel, operatorul SEAP certifică faptul că:
datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai de către utilizatorii de tip ofertant după autentificare;
datele sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedură declară forma de
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participare – individuală/în asociere precum și componența iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență).
Cerinta 1.
Autoritatea contractanta solicita ca operatorii economici ce depun ofertă să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din
țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a
constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile
aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat
constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie
prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în
urma aplicării criteriului de atribuire, conform art.132, alin.(2) din Norme, cu modificările şi completările ulterioare.
Autoritatea contractantă solicită prezentarea Certificatului constatator (în original, în copie legalizată sau în copie lizibilă cu
mențiunea „conform cu originalul”) emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, care să ateste că obiectul contractului are
corespondent în codul C.A.E.N.
- pentru persoanele juridice/fizice străine: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de
vedere profesional. Documentele vor fi prezentate împreună cu traducerea autorizată în limba română.
- certificatul constatator trebuie să certifice faptul că societatea comercială aparține categoriei profesionale impuse de îndeplinirea
contractului, respectiv are activitate corespunzătoare obiectului achiziției publice.
- informaţiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/valabile la data prezentării.
- certificatul constatator va trebui prezentat de ofertant sau ofertant asociat, dacă este cazul, pentru partea de contract pe care o
realizează.
NOTA: În 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 îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

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
Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani ( calculati pana la data limita de depunere a ofertei) au furnizat produse
similare în valoare cumulată de cel puțin 1.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Prin „ produse similare” se înțelege pachete software si sisteme informatice. - Se va completa Documentulul Unic de Achiziţii
European (DUAE) conform art. 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016 de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire
cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor
autorității contractante.
Asociatul/asociații nominalizați/terț susținător sau subcontractant, după caz, va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde
toate informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept
experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul.
La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile
de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.
Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul
loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: Aceste documente pot fi: procesul verbal de recepție, sau
alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, valoarea, perioada și locul livrării, recomandări, alte
documente echivalente contrasemnate de către beneficiarii produselor din sectorul public sau privat.
Odată cu depunerea DUAE ofertantul va prezenta, dacă este cazul, angajamentul terțului susținător din care să rezulte modul efectiv
în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere şi/sau acordul de subcontractare. În cazul în care participă
la procedura de achizitie operatori economici străini, valorile menţionate vor fi convertite din valuta la cursul leu/valuta mediu
comunicat de Banca Centrala Europeana pentru fiecare an in parte, utilizând ratele de schimb medii anuale stabilite de către Banca
Centrală Europeană.
Operatorii prin această cerință demonstrează că au experiența necesară pentru a executa contractul de achiziție publică la un
standard de calitate corespunzător
2.) Proportia de subcontractare
Operatorilor economici li se solicită precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze.Operatorii
economici ofertanți precizează în DUAE numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru
subcontractare. - Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract.
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Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe
capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de
subcontractanți;

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

III.2) Conditii referitoare la contract
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -

III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
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

IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE:

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 22.07.2019 15:00

IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
Anunt publicat: [CN1011984/07.06.2019]
Generat la: 13.06.2019 12:09

Pagina 6

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

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: 22.11.2019
Durata in luni: 4

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.07.2019; 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
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3) Informatii suplimentare
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 15 zile. Autoritatea contractanta va
raspunde in mod clar si complet tuturor solicitari de clarificari / informatii suplimentare in a 10 - a zi inainte de data limita de depunere a
ofertelor.
Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de
atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările
ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea
contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.
Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de
calcul stabilit mai sus.
Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor obținute, oferta câștigătoare fiind cea clasată pe primul
loc, respectiv cu cel mai mare punctaj.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul
obținut la factorul preț ( fiind factorul de evaluare cu ponderea cea mai mare).
În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată
cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Potențiali Ofertanți, rezidenți în țările Comunității Europene și țările Spațiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al
Comisiei Europene - DG Creștere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
pentru a identifica și compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către Autoritatea Contractantă în FDA.

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: 050706; 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
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Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Conform prevederilor art.8 din legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Biroul Juridic
Adresa: Bdul Libertății nr.12; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 050706; Tara: Romania; Telefon: +40 0213193913; Fax: +40
0213193902; E-mail: biroul_juridic@mpublic.ro; Adresa internet: (URL) www.mpublic.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2019
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