
Contract de furnizare echipamente informatice
[Echipamente multifuncționale A3 color, Echipament

multifuncțional A4 color, Echipamente multifuncționale
A4 monocrom, surse neîntreruptibile (UPS servere)],

Loturile 1, 2, 3, 4.
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Biblioteca Centrala Universitara  Carol I 
Cod de identificare fiscala: 5042660; Adresa: Strada: Boteanu, nr. 1; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
010027;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Adriana  Ioan;  Telefon:  +40  213131605;  Fax:  +40  213120108;  E-mail:
achizitii.publice@bcub.ro; Adresa internet: (URL) www.bcub.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
Organism de drept public

 
I.5) Activitate principala
Educatie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Contract de furnizare echipamente informatice [Echipamente multifuncționale A3 color, Echipament multifuncțional A4 color,
Echipamente multifuncționale A4 monocrom, surse neîntreruptibile (UPS servere)], Loturile 1, 2, 3, 4.
Numar referinta: 2707/05.10.2020

 
II.1.2) Cod CPV principal
30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              achiziţia publică de echipamente informatice [Echipamente multifuncționale A3 color, Echipament multifuncțional A4 color,
Echipamente multifuncționale A4 monocrom, surse neîntreruptibile (UPS servere)], Loturile 1, 2, 3, 4 - conform caiet de sarcini

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 33729,41; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 4

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
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1 ECHIPAMENTE MULTIFUNCTIONALE A3 COLOR
 

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1, sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp
Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni – Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1,
sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni –
Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare echipamente multifunctionale A3 color, conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 12605; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
2 ECHIPAMENT MULTIFUNCTIONAL A4 COLOR

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1, sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp
Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni – Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1,
sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni –
Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare echipament multifunctional A4 color, conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 3361,37; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
3 ECHIPAMENTE MULTIFUNCTIONALE A4 MONOCROM

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1, sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp
Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni – Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1,
sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni –
Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare echipamente multifunctionale A4 monocrom, conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 8518,50; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Fonduri bugetare

 
II.2.1) Titlu 
4 SURSE NEÎNTRERUPTIBILE (UPS  SERVERE)

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30000000-9 Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1, sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp
Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni – Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00Sediul B.C.U. „Carol I” din str. Boteanu nr. 1,
sector 1, București (la Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date, Corp Boema, etaj 2). Interval orar pentru livrare: Luni –
Joi: 8.30 – 15.30; Vineri: 8.30 – 13.00

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare surse neîntreruptibile de energie electrică (ups-servere), conform caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
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Pretul cel mai scazut
 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 9244,54; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Fonduri bugetare

 

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.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.
98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE în conformitate cu  art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și care urmează a fi prezentate, la
solicitarea autorității contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc sunt:
•   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor precum si a contribuțiilor la
bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentării acestora;
•   cazierul judiciar al operatorului economic și 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, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la data prezentării acestuia;
•   cazierul fiscal in termenul de valabilitate din care sa reiasa ca ofertantul nu are sanctiuni fiscale, valabil la data prezentării
acestuia;.
•   după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
•   alte documente edificatoare, după 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
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.
 
Cerința nr.2.
Neîncadrarea în prevederile art. 59-63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens, autoritatea contractantă publică mai jos lista persoanelor cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu
privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Rădoi  Mirelle – Carmen, Director General
Botezatu Maria, Director Economic
Haș Iulian Marius , Șef Birou Infrastructură Informatică și Comunicații de Date
Tudor Florin, Analist, Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date
Barabas Francisc, Biroul Infrastructură Informatică și Comunicații de Date
Legănel Florentina, Șef Serviciu Financiar. Contabilitate
Simonica Emurali, Administrator financiar I S. Serviciul Financiar. Contabilitate
Anton Dorina, Administrator financiar I S. Serviciul Financiar. Contabilitate
Ioan Adriana, Şef Serviciu Achiziții Publice. Juridic
Neamțu Maria, Serviciul Achiziții Publice. Juridic – Comp. Resurse Umane
 
Modalitatea de îndeplinire:
Completarea DUAE de către ofertant lider, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător.
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Autoritatea contractantă are obligația completării  formularului de integritate conform art.  5 din Legea nr. 184/2016  privind
instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Cerința nr.1.
Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care
să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul
că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică
inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE
distinct.
 
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu
informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de
exercitare a activității profesionale.
 
Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, este certificatul constatator emis de
ONRC, sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba
română.
Acestea urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I.
 
In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților
principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea
din contract pe care o vor realiza.
 
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv  pentru asociat/terț  susținător,  subcontractant)  atrage respingerea acesteia ca
inacceptabilă (conform art. 137 (2) lit.b. din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare).

 
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: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 

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: 27.10.2020 15:00

 
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: 27.12.2020
Durata in luni: 2
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IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.10.2020; 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
-

 
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
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2020
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