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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

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

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Adresa postala: B-dul Libertatii nr.16, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70542, Romania, Punct(e) de contact: Angel Duma, Tel. +40 
213181818, Email: mariana.constantinescu@insse.ro, Fax: +40 213181833, Adresa internet (URL): www.insse.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): 
www.e-licitatie.ro

Altele: Activitatea Statistica

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Furnizare de echipamente IT, tehnica de calcul si consumabile aferente.

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: Sediul INS(Bdul Libertatii, nr.16, sector 5, Bucuresti) si Sediile directiilor teritoriale de statistica(conform Anexei)

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizare de echipamente IT, tehnica de calcul si consumabile aferente:

- Scanere compatibile fi-5220 C, fi-6230, fi-6230 Z - valoare estimata: 1.219.671 lei;

- Server 8 procesoare - valoare estimata: 451.730 lei;

- Statii de lucru(PC)- valoare estimata: 135.519 lei;

- Imprimante laser alb/negru A3/A4 duplex - valoare estimata: 54.207,6 lei;

- Imrimante laser color A4/A4 duplex - valoare estimata: 25.296,88 lei;

- Consumabile imprimante laser alb/negru A3/A4 duplex - valoare estimata: 13.551,9 lei;

- Consumabile imprimante laser color A3/A4 duplex(cartus toner Yellow, black, cyan, magenta)- valoare estimata: 14.636,05 lei;

- UPS 300VA - valoare estimata: 13.551,9 lei;

- Unitate de stocare(NAS)-16TB - valoare estimata: 15.810,55 lei;

- UPS 650VA/400W - valoare estimata: 22.586,5 lei;

- Switch 8 porturi RJ 45 - valoare estimata:4.336,61 lei.

Preturile nu contin TVA.

30216110-0 Scanere informatice (Rev.2)

30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)

48821000-9 Servere de retea (Rev.2)

30125110-5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)

30213300-8 Computer de birou (Rev.2)

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

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

Da

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Tot pachetul de produse precizat in Caietul de sarcini. Nu se accepta oferte partiale.

Valoarea estimata fara TVA: 1,970,898.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
30 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

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

Bugetul de stat

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.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

-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006; 

-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006; 

-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conf. Ordin ANRMAP 314/2010); 

-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.691 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si lista persoanelor cu 
functii de decizie: Andrei Tudorel, Jifcu Gabriel Petrica, Gered Beatrix,Vaida Muntean Gheorghe Emanoil, Constantinescu Mariana, Profiroiu 
Razvan, Radoi Mioara, Marcu Dan, Beldiman Cristian, Moisescu Liliana, Daiteanu Adriana, Ionescu Florinel, Vartic Gheorghe si Custura 
Florin.

-Certificat de atestare fiscala eliberat de Minister Finantelor, Ag. Nat. Adm. Fiscala din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente în 
luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original sau în copie conform cu originalul; 

-Certificat fiscal eliberat de Compart. Impozite si Taxe Locale, din care reiese ca ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în 
care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, în original sau în copie conform cu originalul. 

In masura in care procedura de emitere a certificatelor nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot 
depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din H.G.925/2006.

Garantia de participare se poate constitui prin oricare din formele prevaz. la art. 86 din H.G nr. 925/2006 (virament bancar, instrument de 
garantare emis în cond. legii de o societ. bancara ori de o societate de asigurari, OP), mai putin numerar la casieria autorit. contractante. 
Dovada constituirii garantiei de particip se va transmite atat pe SEAP, in copie semnata cu semnatura electronica, cat si in original la sediul 
autoritattii contractante, cel tarziu la data limita de depunere a ofertelor. Se prezinta în cuantumul si pentru perioada prev. în documen. de 
atribuire. Conform art.278.1 din OUG 34/2006 se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC 
suma calculata conform art.278.1 din OUG 34/2006. În cazul constit. garanti. de parti. prin OP, acesta se prezinta în original, semnat si 
stampilat de banca emitenta, pentru confirmare. Conform prev. art. 16 din Legea 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii IMM, 
benefi. de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de partici. stab. în Docum. de atribuire. Pentru demonstrarea încadrarii în categoria 
IMM, operat. eco. au obligatia de a prezenta la data si ora stabli. pentru depunerea ofertelor declar. privind încadrarea întreprinderii în 
categoria întreprinderi. mici si mijlocii prevaz. în Anexa 1 la Legea 346/2004. Perioada de valabilitate a garanti.de particip. va fi egala cu 
perioada de valabili. a ofertei , respectiv de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor Cuantum: 19709 lei. Contul de garantii: 
RO03TREZ7005005XXX000207 deschis la Trezorerie Municipiu Bucuresti, Cod fiscal : 7593088 4.Garant. de particip. va fi retinuta/restituita 
în cond. prev. la art. 87 si 88 din H.G. 925/2006. Data echivalentei leu/valuta(curs BNR) este data de publicare a anuntului de particip.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

In conformitate cu prevederile art.89, alin. 3 din H.G. nr. 925/2006 autoritatea contractanta are dreptul de a solicita constituirea garantiei de 
buna executie pentru contract. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului, excl. TVA. Garantia de 
buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. 
Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in 
termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Garantia de buna executie devine anexa la contract. 
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.91- 92 din H.G. nr.925/2006.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

-Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie 
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta în original sau copie lizibila, conform cu originalul, cu semnatura si 
stampila ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.

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;

www.anrmap.ro
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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

- Prezentarea cifrei de afaceri, conform fisei de informatii generale;

- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2011, 2012, vizate si 
inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificarile si completarile, iar pentru anul 2013 se va permite 
prezentarea si a altor documente.

-Prezentarea cifrei de afaceri, conform fisei de informatii 
generale;

- Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2011, 2012, 
vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 
185 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile, iar 
pentru anul 2013 se va permite prezentarea si a altor 
documente.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

-Principalele furnizari in ultimii 3 ani;

-Experienta similara pe ultimii 3 ani.

-Declaratie privind lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani;

-Fisa de informatii privind experienta similara pe ultimii 3 ani (se 
va prezenta prin raportare la data limita de depunere a ofertelor).

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

- ISO 9001 sau echivalent. -Certificat prin care sa se demonstreaze sistemul de 
management al calitatii.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) 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.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

90 zile

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Oferta tehnica va fi depusa in SEAP la rubrica special prevazuta in acest sens.Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se 
asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice, respectiv cu cerintele generale, cerintele specifice, 
cu rezultatele asteptate si cu cerintele tehnice pt. fiecare categorie de produse prevazute in Caietul de sarcini;Ofertantul va prezenta(daca 
este cazul)declaratie pe propria raspundere cu lista subcontractanti;

. Ofertele vor trebui sa prezinte modalitatea concreta cuprinzand explicatii metodologice, tehnice si organizatorice prin care se raspunde la 
cerintele Caietului de sarcini si nu doar sa confirme indeplinirea cerintelor.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va efectua prin inmultirea preturilor unitare cu cantitatile de produse precizate in Caietul de sarcini si are un 
caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate.Oferta financiara va fi intocmita conform model Formular Oferta financiara, care 
dupa decriptarea ofertelor financiare ale ofertantilor declarati admisi dupa evaluarea documentelor de calificare si propunerii tehnice, poate fi 
solicitata in original, insotita de anexele la formularul de oferta, de autoritatea contractanta. Oferta va fi transmisa numai in format electronic , 
in SEAP, pana la data si ora specificate in Anuntul de Participare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta si documentele care insotesc oferta(documentele de calificare, garantia de participare) vor fi semnate obligatoriu cu semnatura 
electronica, conform prev.HG 1660/2006. Ofertele trebuie depuse in SEAP pana la termenul limita (data si ora)specificat in Anuntul de 
participare (conf preved. art. 16 si 17 alin.1 din HG 1660/2006 pt aprob Normelor de aplicare a prevederilor ref. la atribuire contractelor de 
achizitie publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006 cu modif si complet. ulterioare.In cazul in care, in scopul verificarii conformitatii 
propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau in scopul verificarii conformitatii propunerii financiare, aut. contractanta solicita 
prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica conf. preved. 
art. 17 alin.3 din HG 1660/2006 pt aprob Normelor de aplicare a prevederilor ref. la atribuire contractelor de achizitie publica prin mijloace 
electronice din OUG 34/2006cu modif si complet. ulterioare.In cazul in care din motive tehnice nu e posibila transmiterea anumitor 
documente in format electronic prin SEAP doc. respectiv se transmit aut. contractante in forma si utilizandu-se modalitatea de comunicare 
prevazuta la cap.I e Reguli de Comunicare si de transmitere a datelor conf.preved. art. 17 alin.4 din HG 1660/2006 pt aprob Normelor de 
aplicare a prevederilor ref. la atribuire contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG 34/2006cu modif si complet. 
ulterioare. Anumite documente care din motive tehnice nu se pot transmite in format electronic vor fi depuse personal la sediul INS din 
Bd.Libertatii nr. 16 sector 5 Bucuresti

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

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice, de 
catre operatorii economici a documentelor ce contin noile preturi.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul 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

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

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

In conformitate cu prevederile articolului 256.2 din O.U.G. 34/2006 in termen de zece zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunstinta 
despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.

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

Serviciul Juridic si Contencios INS

Adresa postala: Bd. Libertatii nr.16, sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050703, Romania, Tel. +40 213181851, Email: igabi@insse.ro, Fax: +40 
213110747, Adresa internet (URL): www.insse.ro

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


