
Anunt de participare numarul 176655/29.06.2017

Inapoi

Detaliu anunt 
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Stare anunt: Publicat
Stare procedura: In desfasurare

Data transmiterii in SEAP: 28.06.2017 09:38
Data trimiterii la OJ: 28.06.2017
Data publicarii in SEAP: 29.06.2017 01:30
Trimite la OJ: Da

Numarul anuntului in OJ:  /S - Din Salveaza

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice

Documentatie de atribuire

Numar 
documentatie: 

282209

Denumire 
contract: 

Contract de furnizare publicatii neperiodice pe suport de hârtie pentru Biblioteca Centrala 
Universitara „Carol I”

Data acceptare: 27.06.2017

Planuri anuale de achizitii publice 
An Denumire plan Denumire detaliu plan 

2017 
Programul anual al achizi?iilor publice pentru 
anul 2017 

Furnizare publicatii neperiodice romanesti si straine - 
carti de biblioteca 2017 

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)  DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Biblioteca Centrala Universitara Carol I
Adresa postala: Str. Boteanu nr. 1, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010027 , Romania , 
Punct(e) de contact: Mihai Stratina , Tel. +40 213131605 , Email: achizitii.publice@bcub.ro , Fax: +40 
213131605 , Adresa internet (URL): www.bcub.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU 
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)  TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie 

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE

II.1.1)  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Contract de furnizare publicatii neperiodice pe suport de hârtie pentru Biblioteca Centrala Universitara „Carol 
I”

II.1.2)  
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a 

serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare 
Biblioteca Centrala Universitara „Carol I”: Str. Boteanu, nr. 1, sector 1, 010027 Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA

II.1.3)  Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru
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II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizarea de publicatii neperiodice pe suport de hârtie pentru Biblioteca Centrala Universitara „Carol I” (222 
de loturi cu un total de 983 de titluri si 1683 volume)

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2) 

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8)  Impartire in loturi

Da

Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.9)  Vor fi acceptate variante

Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul 

222 de loturi cu un total de 983 de titluri si 1683 volume

Valoarea estimata fara TVA: 108,132.99 RON 

II.2.2)  Optiuni

Nu

II.3)  DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

3  luni incepand de la data atribuirii contractului  

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)  CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

NU SE SOLICITA GARANTIE DE PARTICIPARE Se constitui conf art. 39(3) din Hot. 395/2016. Cuantumul 
va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modalitatea de constituire: Conf art. 40(1) din Hot. 395/2016: 
Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) 
aplicându-se corespunzator. Re?inerea: Conf art. 41 din Hot. 395/2016: AC are dreptul de a emite pretentii, 
oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achizitie publica, în limita prejudiciului creat, în cazul în care 
contractantul nu îsi îndeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii 
asupra garantiei de buna executie AC are obligatia de a notifica pretentia atât contractantului, cât si 
emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de 
calcul al prejudiciului. În situatia executarii, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregii garantia 
în cauza raportat la restul ramas de executat. Perioada de valabilitate: Având în vedere prevederile art. 42
(1), va fi valabila pâna la la data întocmirii procesului-verbal de receptie finala a publica?iilor neperiodice pe 
suport de hârtie care fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata facturii finale. Va fi 
restituita conform art. 42(1) din H.G. nr. 395/2016: În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta 
are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-
verbal de receptie finala a produselor care fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la plata 
facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

BUGET DE STAT

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din 
Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de 
lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 

comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cerinta nr. 1: Ofertantii, membrii asocierii, subcontractantii nu trebuie sa se re gaseasca in situatiile 
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice trebuie prezentate de ofertant/ofertant asociat si de subcontractant. 

In conformitate cu prevederile art. 170 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: 
Alin (1): „ Autoritatea contractanta are obligatia de a verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute 
la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi.” 
Alin (2) „In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a 
dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un 
subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. 
Alin (3) „In scopul verificarii prevazute la alin. (1), subcontractantul completeaza declaratia pe proprie 
raspundere in conformitate cu prevederile art. 193-195, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce 
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atrag excluderea din procedura de atribuire” 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei nr. 1: Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor 
cerinte, operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv asocia?i ?i subcontractan?i, vor 
completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor (se va prezenta DUAE elaborat conform formularului 
standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter). Precizari: Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea 
Documentatie si clarificari. 

In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. 
Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. 
În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE 
include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi 
prezentate la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice: Ofertantul clasat pe primul loc (membrii asocierii, subcontractan?ii) dupa aplicarea 
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin 
prezentarea, la solicitarea autorita?ii contractante, a documentelor justificative care probeaza îndeplinirea 
celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt: 
1. Certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general 
consolidat (buget de stat, bugete locale - inclusiv pentru sediile secundare), din care sa reiasa lipsa datoriilor 
restante la momentul prezentarii acestuia. 
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 în cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul constatator emis de ONRC / actul normativ. 
3. Cazierul fiscal in termenul de valabilitate din care sa reiasa ca ofertantul nu are sanctiuni fiscale 
4. Alte documente edificatoare, dupa caz 
5. 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) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice. 

Pentru persoanele fizice/juridice straine se vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati 
competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante la 
momentul depunerii acestora, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. 

Cerinta nr. 2: Ofertantii, membrii asocierii, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute 
la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 

Modalitatea de îndeplinire a cerin?ei nr. 2: Se solicita Declaratie pe proprie raspundere de neincadrare in 
prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016: Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii 
la procedura de atribuire, respectiv de catre ofertanti/membrii asocierii/subcontractanti. 

In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. 
Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. 

Numele persoanelor ce de?in func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante, a celor cu putere de 
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum ?i a celor implica?i în procedura din partea 
acestuia din urma: 
Radoi Mirelle – Carmen, Director general, 
Mircea Florin Catalin, Director economic, 
Voicu Petru?a Mihaela, ?ef Serviciu Dezvoltarea Colec?iilor 
Constantin Adriana, Serviciul Dezvoltarea Colec?iilor 
Stoica Cristina ?tefania, Serviciul Dezvoltarea Colec?iilor 
Zvarici Tatiana, Serviciul Dezvoltarea Colec?iilor 
Vassu Ioana Madalina, Serviciul Dezvoltarea Colec?iilor 
Edu Valentin, Serviciul Financiar. Contabilitate 
Emurali Simonica, Serviciul Financiar. Contabilitate 
Ioan Adriana, ?ef Serviciu Achizi?ii Publice, Juridic ?i Resurse Umane 
Stratina Mihai, Serviciul Achizi?ii Publice, Juridic ?i Resurse Umane 
Badara Doru, Sef Birou Bibliofilie.Manuscrise 
Pesantez Pozo Carmen-Leocadia, Sef Serviciu Relatii cu Utilizatorii. Sectia Pedagogica 
Ciurea Oana - Raluca, expert extern cooptat 

Pentru persoanele straine, devin aplicabile prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Ofertan?ii, membrii asocierii, subcontractan?ii 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. 

In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. 
Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei 
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cerinte, operatorii economici participanti la procedura de atribuire, inclusiv subcontractan?ii vor completa 
DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat 
constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau în cazul ofertantilor straini, documente 
echivalente emise în tara de rezidenta urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante, conform 
art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea 
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin 
prezentarea, la solicitarea autorita?ii contractante, a documentelor justificative care probeaza îndeplinirea 
celor asumate prin completarea DUAE. 

Aten?ionari speciale pentru toate cerin?ele: 
Initial se va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire. 
1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant) atrage respingerea acesteia 
ca inacceptabila. 
2. DUAE trebuie sa fie semnat cu semnatura electronica 
3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : acordul de subcontractare ?i/sau a acordului de 
asociere, dupa caz. 
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele 
inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului, cât ?i ale 
subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de 
atribuire.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.4)  Contracte rezervate

Nu

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)  TIPUL PROCEDURII

IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)  
Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) 

sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.08.2017 
15:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

08.08.2017 16:00

IV.3.5)  Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana 

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  09.08.2017 18:00
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Locul: In SEAP

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)  CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

VI.2)  CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE

Nu

Tip de finantare:  Fonduri bugetare

VI.3)  ALTE INFORMATII 

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil clauzele care guverneaza contractul, dupa cum 
sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire. Ofertantii au obligatia de a-si însusi clauzele 
contratuale prezentate în modelul de contract prin completarea Declaratiei de acceptare a conditiilor 
contractuale obligatorii (Formular anexat). Solicitarile de clarificari ale operatorilor economici se vor adresa in 
mod exclusiv in SEAP la sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire, iar raspunsurile la acestea vor 
fi publicate in SEAP la sectiunea Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare. Modul de 
accesare si completare a DUAE: conform instructiunilor disponibile la adresa www.e-licitatie.ro (SEAP) 
Modalitatea de plata: pe baza de factura, în original, (dupa recep?ia finala a produselor, respectiv întocmirea 
Procesului verbal de receptie finala), prin virament bancar. Plata produselor furnizate integral, pe fiecare lot, 
se va efectua in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricarei altei cereri 
echivalente de plata, in contul de Trezorerie al operatorului economic. In conformitate cu prevederile art. 196 
alin. (1) din legea 98/2016, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte 
dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, IN ORICE MOMENT PE 
DURATA DESFASURARII UNEI PROCEDURI DE ATRIBUIRE, daca acestlucru este necesar pentru a 
asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

VI.4)  CAI DE ATAC

VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 
030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Biblioteca Centrala Universitara „Carol I”
Adresa postala: Str. Boteanu nr 1, sector 1 , Localitatea: Bucure?ti , Cod postal: 010027 , Romania , 
Tel. +40 213131605 , Email: Achizitii.publice@bcub.ro , Fax: +40 213120108 , Adresa internet (URL): 
www.bcub.ro

VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT

28.06.2017 09:38

Inapoi Loturi Istoric anunturiLista erateDetalii proceduraProcese verbale / Declaratii / Rapoarte
Generare dosar achizitie

Documentatie, clarificari si decizii

Page 5 of 5eLicitatie - Anunt de participare numarul 176655/29.06.2017

6/29/2017https://e-licitatie.ro:8881/CA/Notice/CNotice/PublishedCNoticeView.aspx


