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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

SOCIETATE

Activitate (Activitati)

IOR S.A.

Adresa postala: STRADA BUCOVINA, NR. 4, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030393, Romania, Punct(e) de contact: IOR S.A. – 
DEPARTAMENT TEHNIC, Tel. +4 0722733452, In atentia: ing. IONICA GEORGESCU, Email: ior@ior.ro, Fax: +40 213243196, Adresa internet (URL): 
http://www.ior.ro/, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Altele: PROIECTAREA SI REALIZAREA DE APARATURA OPTO-MECANICA

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

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

ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE TIP CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL CU CN

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: STRADA BUCOVINA, NR. 4, SECTOR 3, BUCURESTI, COD POSTAL 030393, ROMANIA

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

ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE TIP CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL CU CN:

- CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL IN 3 AXE - 1 BUC.;

- CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL IN 4 AXE - 1 BUC.

SPECIFICATIILE TEHNICE SUNT DETALIATE IN CAIETUL DE SARCINI.

CONTRACTUL DE FURNIZARE PRESUPUNE SI SERVICII DE INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE A ECHIPAMENTELOR SI DE 
INSTRUIRE / SCOLARIZARE A PERSONALULUI.

42612200-1 Centre de prelucrare cu axa verticala (Rev.2)

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

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

Nu

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

ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE TIP CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL CU CN:

- CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL IN 3 AXE - 1 BUC. - VALOARE ESTIMATA 483.125,00 LEI + TVA

- CENTRU DE PRELUCRARE VERTICAL IN 4 AXE - 1 BUC. - VALOARE ESTIMATA 631.500,00 LEI + TVA

Valoarea estimata fara TVA: 1,114,625.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
75 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

Finantare integrala (100%) de la Bugetul de Stat in baza Ordonantei de urgenta nr. 51/2015, Legii nr. 79/2016.

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.

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

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.  

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DEAU (DUAE) de catre operatorii economici participanti la 
procedura de atribuiré cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative valabile la momentul prezentarii care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DEAU (DUAE) 
urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la momentul finalizarii evaluarii ofertelor.

Încadrarea în situatiile prevazute de art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului 
din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului.



Aceste documente pot fi: 

1.	Declaratie privind neîncadrarea în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59-60 – Formular 1;

2.	certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general 
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 

3.	cazier 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; 

4.	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), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; 

5.	alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile cuprinse în documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. 



Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: DAN MARIUS – OVIDIU ISTODOR – Director General; ing. 
IONICA GEORGESCU – Director Tehnic si de Productie; ing. NASTASIA – STELIANA BARBU – Director Comercial;  ec. FLOAREA RADU 
– Director Economic; ec. CATALIN – LAURENTIU CIOBANU – Sef Atelier Tehnologie; CRISTINA CRETANU – Consilier juridic

Cuantumul garantiei de participare: 22.292,50 lei. 

Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor. 

Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar în contul: RO24 TREZ 7005 069X XX00 2546 deschis la Trezoreria 
Operativa Municipiul Bucuresti, sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de 
asigurari care sa aiba corespondent în România. 

Ofertantii încadrati în categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii si care prezinta o declaratie în acest sens, au dreptul de a constitui garantia de 
participare în procent de 50% din cuantumul precizat mai sus. Modalitatea de indeplinire a cerintei de incadrare in categoria IMM: 
completare DUAE.

Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documente justificative pentru incadrarea in IMM doar la solicitarea autoritatii contractante, la 
finalizarea evaluarii ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila. 

Instrumentul de garantare trebuie: 

- sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat,respectiv la prima cerere a beneficiarului,pe baza declaratiei acestuia cu privire 
la culpa persoanei garantate;

- sa contina în clar denumirea autoritatii contractante în favoarea careia s-a constituit;

- sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;

- sa fie constituita în cuantumul sumei fixe precizata mai sus;

- sa aiba înscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita; 

- sa prevada modul de executare a platii garantiei;

- sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata în original cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, la 
sediu Autoritatii Contractante, si va fi încarcata si în SEAP.

Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din ziua anterioara datei limita de depunere a 
ofertelor cu 5 zile.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5 % din pretul total al contractului, fara TVA.

Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului prin virament bancar în contul: RO24 TREZ 7005 069X XX00 
2546 deschis la Trezoreria Operativa Municipiul Bucure?ti, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara 
sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract.

Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.

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

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;

d) Hotarârea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

c) www.anap.gov.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

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în obiectul de activitate 
autorizat al ofertantului). 



Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DEAU (DUAE) de catre operatorii economici participanti la 
procedura de atribuiré cu informatiile aferente situatiei lor;

Documentul justificativ valabil la momentul prezentarii care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DEAU (DUAE), respectiv 
certificat constatator emis de ONRC sau pt ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta – în termen de valabilitate (in 
limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati, urmeaza a fi 
prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la momentul finalizarii evaluarii ofertelor .

Informatiile cuprinse în documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora.

Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani din care sa rezulte faptul ca 
operatorii economici ce depun oferta îndeplinesc un nivel minim al cifrei de 
afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (2013, 2014 ?i 2015) cel pu?in egal 
cu 1.114.625,00 lei.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: 
se va completa DEAU (DUAE) de catre operatorii economici 
participan?i la procedura de atribuiré cu informa?iile aferente 
situa?iei lor.

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

Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 din care sa rezulte 
faptul ca operatorii economici ce depun oferta au efectuat livrari de produse 
similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri în ultimii 3 ani calculati 
pana la data limita de depunere a ofertelor în valoare cumulata de minim 
1.114.625,00 lei .

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: 
se va completa DEAU (DUAE) de catre operatorii economici 
participan?i la procedura de atribuiré cu informa?iile aferente 
situa?iei lor;



Documentul justificativ valabil la momentul prezentarii care 
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DEAU 
(DUAE) - Declaratie privind livrarile de produse similare va fi 
prezentat doar la solicitarea autorita?ii contractante la finalizarea 
evaluarii ofertelor, înso?it de certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar 
care sa indice valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent 
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti 
privati .



Aceste documente pot fi: certificate/documente emise sau 
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar 
care sa indice valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent 
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti 
privati.

Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual 
lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte (anul 
2013, 2014, 2015). 



În cazul unei asocieri, se vor presenta cerin?ele pentru fiecare 
dintre membrii asocierii, cerinta demonstrându-se prin cumulare.

Cerinta poate fi sustinuta pentru îndeplinire de unul sau mai 
multi terti sustinatori, capacitatea acestuia / acestora va fi 
cumulata, dupa caz, cu cea a ofertantului / candidatului pentru 
îndeplinirea cerintei.

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

Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate 
cu SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la momentul prezentarii, 
pentru activitatea principala care face obiectul contractului ce urmeaza a fi 
atribuit- furnizare centre de prelucrare verticala cu CN.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se 
va completa DEAU (DUAE) de catre operatorii economici 
participanti la procedura de atribuiré cu informatiile aferente 
situatiei lor;



Documentele justificative valabile la momentul prezentarii care 
probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DEAU 
(DUAE) - Dovada implementarii unui sistem de management al 
calitatii (de tip SR EN ISO 9001 sau echivalent), urmeaza a fi 
prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la 
momentul finalizarii evaluarii ofertelor.

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

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA



Fisa de date

Pagina 5/7Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 04-08-2016 13:07

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

Algoritm de calcul: metodología de calcul se regaseste în cadrul caietului de sarcini.

Descriere: caracteristicile tehnice evaluate sunt prezentate în cadrul caietului de sarcini. Elementele care fac obiectul 
criteriului caracteristici tehnice sunt aplicabile pentru fiecare dintre echipamentele solicitate.

3 Garantie 3.00% 3.00

Algoritm de calcul: metodología de calcul se regaseste în cadrul caietului de sarcini.

Descriere: perioada de garantie acordata pentru echipamentele ce fac obiectul contractului.

Descriere: Componenta financiara

1 Pretul ofertei 50.00% 50.00

2 Caracteristici tehnice 47.00% 47.00

Algoritm de calcul: metodología de calcul se regaseste în cadrul caietului de sarcini.

Criterii Pondere Punctaj maxim

) Intra in licitatie electronica / reofertare (( ) Direct proportional  ( ) Invers proportional

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

Punctaj maxim: 100.00

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
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Propunerea tehnica va fi redactata conform cerintelor din Caietul de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii ?i coresponden?ei propunerii tehnice cu cerintele prevazute in caietul de  sarcini si in 
alte acte normative in vigoare, care reglementeaza furnizarea bunurilor. Propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol al 
tuturor specificatiilor continute în caietul de sarcini, prin care se va demonstra corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile caietului de 
sarcini. Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele cuprinse in caietul de sarcini, sub sanctiunea respingerii acesteia; in cazul in 
care in caietul de sarcini sunt retinute/precizate: denumiri, marci, proveniente, etc. se va considera ca sunt insotite intotdeauna de sintagma 
“ sau echivalent”.

Propunerea tehnica se întocmeste astfel încât procesul de evaluare si informatiile cuprinse în aceasta sa permita identificarea facila a 
corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini

Propunerea Tehnica a ofertantului va include dar nu va fi limitata la urmatoarele:



1. Toate caracteristicile tehnice (minime ?i evaluabile) cuprinse în caietul de sarcini, vor fi sus?inute prin descrieri, prezentari detaliate , 
referinte la  fi?e tehnice.

2. Memoriu tehnic detaliat care trebuie sa contina cel putin:

a)	evaluarea situatiei existente, demonstrarea intelegerii conditiilor specifice si a particularitatilor contractului;

b)	identificarea de riscuri in derularea contractului;

c)	metodele de abordare si executare a contractului;

3.Graficul de furnizare propus cu indicarea drumului critic, a legaturilor si succesiunile activitatilor si resurselor alocate fiecarei activitati;

4.Grafic valoric corelat cu Graficul de furnizare a echipamentelor;

5.Fise tehnice;

6.Conditiile contractuale însu?ite (Formularul nr. 6);

7.Clarificarile emise pe parcursul procedurii (dupa caz).



Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu cerintele prevazute în caietul de sarcini. In cazul in care se 
constata discrepante intre oferta tehnica si cerintele caietului de sarcini atunci oferta va fi declarata neconforma.

Oferta tehnica va fi numerotata pe fiecare pagina si va avea obligatoriu un OPIS al documentelor. 

Se va prezenta modelul de contract  (Formularul nr. 6) asumat. 

Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii conform: Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de 
securitate si santate pentru locul de munca si a Legii nr. 307/ 2006 privind apararea împotriva incendiilor.  (Formularul nr. 8)

Orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a caietului de sarcini va fi respinsa ca neconforma.

Informa?iile detaliate în prezenta documenta?ie de atribuire (cu toate anexele aferente) sunt obligatorii ?i nu se admit negocieri. Toate 
condi?iile din documenta?ie care nu au fost contestate sau pentru care nu s-au solicitat lamuriri suplimentare în perioada de solicitare a 
clarificarilor se considera acceptate de catre ofertan?i.



Recep?ia cantitativa ?i calitativa se face la locul de livrare men?ionat de Autoritatea Contractanta, unde dupa verificarea configura?iei ?i a 
cantita?ilor se va încheia un proces verbal de recep?ie cantitativa ?i un proces verbal de punere în func?iune/instalare conform cerin?elor 
din contract.



Nota: 

a. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata ca nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau 
nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini) autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul si de a 
solicita sistarea furnizarii produsului. 

b. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile 
legislatiei în vigoare poate conduce la respingerea ofertei. 

c. În cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma 
solicitata sunt incidente prevederile de la lit. b) de mai sus. 

d. Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Precizam ca datele furnizate trebuie sa fie exacte. 

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a verifica la autoritatile competente exactitatea datelor declarate si asumate de operatorul 
economic.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Oferta financiara se va depune on-line.



- Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului - costurile privind instalarea, punerea în func?iune, instruirea/?
colarizarea, vor fi incluse în pre?ul întregii oferte.

Se va completa Formularul nr. 5, cu detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara. 

Formularul de oferta se incarca obligatoriu de catre ofertanti in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor , si se va depune in 
original doar la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in umra procesului de evaluare a ofertelor.

Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizitie. La 
intocmirea ofertei financiare ofertantul va avea in vedere faptul ca pretul ofertat va fi ferm mentinut pe toata durata contractului.

Propunerea financiara trebuie sa fie valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

Termenul de plata va fi 30 de zile de la data încheierii protocolului/procesului verbal de punere în func?iune.

Pretul contractului este exprimat în lei, este ferm si nu se ajusteaza.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta (informatii suplimentare pentru conectare si inregistrare sunt 
disponibile la http://www.e-licitatie.ro.

Oferta se depune on-line , pe site-ul www.e-licitatie.ro .

Documentele solicitate, semnate cu semnatura electronica, trebuie transmise in SEAP in format electronic, pana la data si ora limita de 
depunere a ofertelor.



Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate a ofertei si trebuie sa fie elaborata în 
conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.



 Oferta, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire, transmise între ofertant si autoritatea contractanta, trebuie sa 
fie scrise în limba româna (sau sa prezinte traducere autorizata în limba româna).

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
Autoritatea Contractanta î?i rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta ?i/sau sa anuleze întreaga procedura de atribuire. 
Achizitorul î?i rezerva dreptul de a lansa un nou anunt de participare.

În cazul în care comisia de evaluare constata ca unul sau mai mul?i ofertan?i nu prezinta în forma solicitata în documenta?ia de atribuire sau 
au omis sa prezinte anumite documente (?i în urma solicitarilor de clarificari) sau oferta tehnica nu a respectat în totalitate cerin?ele minimale 
sau oferta financiara depa?e?te valoarea supusa licita?iei, oferta respectiva va fi declarata neconforma.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari ?i depunerea unor 
noi documente in plic inchis. 

Operatorii economici vor completa formularul 4 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura. 

DEAU (DUAE) poate fi accesat la urmatorul link: htpps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .



În cazul unei asocieri, se vor presenta cerin?ele pentru fiecare dintre membrii asocierii, cerinta demonstrându-se prin cumulare.

Un operator economic care participa pe cont propriu ?i care nu se bazeaza pe capacita?ile altor entita?i pentru a îndeplini criteriile de selec?ie, 
trebuie sa completeze un singur DEAU. Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacita?ile uneia sau mai 
multor altor entita?i trebuie sa se asigure ca autoritatea contractanta sau entitatea contractanta prime?te propriul sau DEAU împreuna cu un 
DEAU separat care cuprinde informa?iile relevante (a se vedea partea II sec?iunea C) pentru fiecare dintre entita?ile pe care se bazeaza. În 
sfâr?it, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asocia?iile temporare, participa împreuna la procedura de achizi?ii publice, 
trebuie prezentat un DEAU separat care sa cuprinda informa?iile solicitate în par?ile II-V pentru fiecare dintre operatorii economici participan?i.

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

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

IOR S.A.

Adresa postala: STRADA BUCOVINA, NR. 4, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030393, Romania, Tel. +40 722733452, Email: 
ior@ior.ro, Fax: +40 213243196, Adresa internet (URL): http://www.ior.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: Alte fonduri


