
Fisa de date
Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
 
 

S-a organizat o consultare de piata: Nu
 

Sectiunea I Autoritatea contractanta
 

I.1) Denumire si adrese
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE 
Cod de identificare fiscala: RO13221445; Adresa: Strada: Donath, nr. 67-103; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: 400293; Tara: Romania;
Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de e-mail: mariana.andrei@itim-cj.ro; Nr de telefon: +40 264584037; Fax: +40 264420042; Persoana de
contact: GABRIEL POPENECIU; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.itim-cj.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 (Website): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 5
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritatii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Altele

 

Sectiunea II Obiectul contractului
II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:
Contract achizitie ECHIPAMENTE  POTENŢIOSTAT  PORTABILE
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1164/23.05.2022

 
II.1.2 Cod CPV Principal:
38300000-8 Instrumente de masurare (Rev.2)

 
II.1.3 Tip de contract:
Furnizare
Cumparare

 
II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
              În  cadrul  proiectului  “Senzori  stocastici  bazaţi  pe  grafene pentru  diagnosticul  molecular  al  cancerului  tractului
gastrointestinal superior”,  cod proiect  20PCCF / 2018 se urmăreşte achiziţionarea unor echipamente portabile de tip potenţiostat
fiind necesare pentru desfaşurarea activitaţilor de cercetare din cadrul proiectului.

 
II.1.5) Valoarea totala estimata:
Valoarea estimata fara TVA : 40410 ; Moneda: RON

 
II.1.6) Impartire in loturi:
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Nu
 

II.2 Descriere
II.2.2 Coduri CPV secundare
Coduri CPV secundare:51430000-5 Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)

 
II.2.3 Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:
Cluj-Napoca, str. Donat, nr, 67-103

 
II.2.4 Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
În cadrul proiectului “Senzori stocastici bazaţi pe grafene pentru diagnosticul molecular al cancerului tractului gastrointestinal
superior”,  cod proiect  20PCCF / 2018 se urmăreşte achiziţionarea unor echipamente portabile de tip potenţiostat fiind necesare
pentru desfaşurarea activitaţilor de cercetare din cadrul proiectului.

 
II.2.5 Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
Durata in luni: 2; Durata in zile : -
Contractul se reinnoieste: Nu

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: Nu

II.2.14 Informatii suplimentare
Proiectul:  “Senzori stocastici bazaţi pe grafene pentru diagnosticul molecular al cancerului tractului gastrointestinal superior”,  cod
proiect  20PCCF / 2018
Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

 
II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
 

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

 
III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Neincadrarea în situatiile prevazute la art. 58 – 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
1. Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori şi subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58 – 60
din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude de la procedura
de atribuire ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se regasesc in situatiile prevazute la art. 58 – 60 din Legea nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa DUAE de catre totii operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Oferta depusa de catre toti operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite
de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii  acesteia din urma ca inacceptabila conform art.  137, alin.  (2),  lit.  b) din H.G.
395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Ofertantii, membrii asocierii, tertii sustinatori şi subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165
şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
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III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste
documente pot fi:
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
- cazierul judiciar al operatorului economic şi 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 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 achizitiile publice;

 
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Specificati cifra de afaceri medie anuala
Operatorii economici ce depun oferte trebuie sa demonstreze realizarea unei cifre de afaceri medii globale în ultimii 3 ani financiari
(2018, 2019, 2020) de cel putin 40.000 lei, confom prevederilor art. 175, alin. (2) lit. a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile şi completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire: 
Completarea si depunerea DUAE si prezentarea de catre ofertanti documente justificative in sustinerea indeplinirii cerintei: bilanţuri
contabile / extrase de bilanţ sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în
DUAE.
Documentele justificative pot fi prezentate în oricare din formele original/copie legalizată/copie certificată pentru conformitate cu
originalul.  Certificarea pentru conformitate se face de către reprezentantul legal/împuternicit  al  operatorului  economic prin
înscrierea pe fiecare pagină a menţiunii "conform cu originalul", însoţită de semnătura persoanei respective. Documentele emise în
alte limbi vor fi prezentate însoţite de traduceri autorizate în limba română.

 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: 
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Experiența similară:
Se va prezenta lista principalelor livrări de echipamente similare, în raport cu obiectul contractului, din ultimii 3 ani, prin raportare la
data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, cf. Art. 179, lit. b) din Legea
98/2016
Valoarea cumulată a acestor livrări trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea de 40,410 lei fara TVA, în confomitate cu Instrucţiunea
ANAP nr. 2 din 19 aprilie 2017, emisă in aplicarea prevederilor art. 178 si art. 179 lit. a) si b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu completarile ulterioare.
 
Capacitatea profesionala
Se va prezenta lista personalul specializat pentru efectuarea lucrărilor de instalare, mentenanţă şi service pentru echipamentul
ofertat, personal instruit şi autorizat de către producătorul pentru echipamentului pentru pentru efectuarea acestor operaţiuni.
Modalitatea de indeplinire: 
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de
atribuire. şi, la solicitarea autorităţii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii  ofertelor,  va  depune documentele  justificative  care  probeaza  indeplinirea  celor  asumate  prin  completarea  DUAE
(certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate contractantă sau de către clientul beneficiar prin care să se
faca dovada îndeplinirii  cerinţei).  Operatorul  economic clasat pe locul  1 la finalizarea evaluarii  ofertelor trebuie sa prezinte
certificari/documentecare probeaza livrarea de produse similare efectuate in ultimii 3 ani.
 
Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. şi, la solicitarea autorităţii contractante,
ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va depune documentele justificative
care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE

 
III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
Nu
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III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
III.1.6.a) Garantie de participare:
Cuantum: 400 lei cf. Art. 35, alin. (3) lit. a) din HG 395/2016
Perioada de valabilitate: cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei
AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie
prelungita
Modalitate de constituire: conform Art. 36 din HG 395/2016
Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul AC- IBAN RO54 RNCB 0106 0266 1742 0001, BCR
Sucursala Cluj-Napoca.
Reţinerea garanției de participare: conform  Art. 37 din HG 395/2016;
Restituirea garantia de participare: conform Art. 38 al H.G. 395/2016

III.1.6.b) Garantie de buna executie:
Cuantum: 10% din valoarea, fără TVA, a contractului de achizitie si se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea
contractului de părţi
Modalitate de constituire: în conformitate cu prevederile Art. 40 din HG 395/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit
sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.
AC poate emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie conform Art. 41 din HG 395/2016.

 
III.1.8) 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.1.9) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
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;
c) www.anap.gov.ro
Pentru consultarea legislatiei  în domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.gov.ro

 
III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

 
III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
Nu

 
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 si modalitatea de desfasurare:
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii
Procedura simplificata
Intr-o singura etapa

 
IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
Ofertele trebuie depuse pentru: Contract de achizitii publice

 
IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu
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IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

 
IV.2 Informatii administrative

 
IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
 Romana
Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

 
IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei
 

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
1) Caracteristicile tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt minimale, obligatorii si eliminatorii. Ofertele care nu indeplinesc aceste
cerinte sunt declarate neconforme (Art. 137, al. 5, lit. a)  din
HG 395/2016 - oferta „nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini”).
Propunerea tehnica va fi întocmita în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini. Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte sunt
declarate neconforme (Art. 137, al. 5, litera a) din HG 395/2016 - oferta „nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de
sarcini”).
Se solicita descrierea detaliata a modului  de indeplinire a cerintelor  minime prevazute in caietul  de sarcini,  prin care sa se
demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu toate cerintele prevazute.
Ofertantii vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii relevante din domeniille mediului, social si al relatiilor
de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului , Ministerul Muncii, Familiei,
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, InspectiaMuncii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
Propunerea tehnica va include orice alte informatii considerate semnificative de ofertant .

 
IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
Se vor completa formularele nr. 2 - Formular de oferta pentru produse si nr. 3 - Centralizator de preturi.
Propunerea financiara se va introduce de catre ofertanti  in  SEAP si  reprezinta valoarea totala  ofertata,  ce va include toate
cheltuielile, taxele, tarifele aferente furnizarii  produsului,  instalarii  si  punerii  in funcţiune la sediul beneficiarului,  in conditiile
specificate in Caietul de Sarcini.
Oferta se va încarca în sectiunea dedicata a portalului SEAP, iar continutul acesteia este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea
propunerii financiare.
Evaluarea ofertelor se va realiza prin raportarea propunerilor financiare depuse de ofertanti la valoarea estimata, lei, fara TVA.

 
IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei
Ofertantul depune oferta elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentele achizitiei, insotita de
documentele sau de documentul unic de achizitie european, in conformitate cu dispozitiile art. 193—197 din Legea 98/2006 privind
achizitiile publice, dupa caz, care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare stabilite de autoritatea contractanta. Toate
documentele vor fi semnate cu
semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile
legii si incarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic de catre operatorii economici înregistrati si numai
pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare, conform prevederilor art. 60 din H.G. nr.
395/2016. Toate certificatele si documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele si documentele emise in alta limba decat
romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora. Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor
"Documentul unic de achizitie european" (DUAE), care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada
preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în
cauza îndeplineste urmatoarele conditii:
a) nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016;
b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta, acesta fiind atasat in vederea
completarii la anuntul de participare impreuna cu celelalte documente ale achizitiei.
In cazul în care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind
capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la tertul sustinator.
In cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile
solicitate cu privire la subcontractanti. Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format
electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
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Sectiunea VI Informatii suplimentare
 

VI.1 Aceasta achizitie este periodica
 

 Nu
Programul estimat 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

 
              1. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: în situatia în care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au
acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP şi va solicita ofertantilor aflati în aceasta situatie sa
transmita în format electronic, prin SEAP, o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere
financiara are pretul cel mai scazut. în cazul în care şi în urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va
solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.
2. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile şi completarile ulterioare,
operatorul economic va preciza în oferta depusa acele informatii cuprinse în propunerea tehnica şi în propunerea financiara considerate a
fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala în masura în care, în mod obiectiv, dezvaluirea acestor
informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic ,in special în ceea ce priveste secretul comercial şi proprietatea
intelectuala.
3. Comunicarea rezultatului procedurii: conform prevederilor Legii nr. 98/2016.

 
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; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa  de  e-mail:  office@cnsc.ro;  Nr  de  telefon:  +40  213104641;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.3 Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 
conform Legii nr. 101/2016.

 
VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Institutul Naţional  de  Cercetare  Dezvoltare  pentru Tehnologii  Izotopice  si  Moleculare – INCDTIM Serviciul Juridic 
Adresa: Strada Donat, Nr. 67-103; Localitate: Cluj-Napoca; Cod Postal: 400293; Tara: Romania; Codul NUTS: RO113 Cluj; Adresa de
e-mail:  mariana.andrei@itim-cj.ro;  Nr  de  telefon:  +40  264584037;  Adresa  web  a  sediului  principal  al  autoritatii/entitatii
contractante(URL) http://www.itim-cj.ro; 

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 23.05.2022 16:00 Pagina 6


	Fisa de date
	Sectiunea I Autoritatea contractanta
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.3) Comunicare
	I.4) Tipul autoritatii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II Obiectul contractului
	II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1 Titlu:
	II.1.2 Cod CPV Principal:
	II.1.3 Tip de contract:
	II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
	II.1.5) Valoarea totala estimata:
	II.1.6) Impartire in loturi:

	II.2 Descriere
	1 Default lot
	II.2.2 Coduri CPV secundare
	II.2.3 Locul de executare
	II.2.4 Descrierea achizitiei publice
	II.2.5 Criterii de atribuire
	II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii
	II.2.10 Informatii privind variantele
	II.2.11 Informatii privind optiunile
	II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
	II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene
	II.2.14 Informatii suplimentare


	II.3 Ajustarea pretului contractului

	Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
	III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:
	III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
	III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
	III.1.2) Capacitatea economica si financiara
	III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
	III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
	III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:
	III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:
	III.1.6.a) Garantie de participare:
	III.1.6.b) Garantie de buna executie:
	III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:
	III.1.9) Legislatia aplicabila:

	III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
	III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:
	III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:


	Sectiunea IV Procedura
	IV.1 Descriere
	IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:
	IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:
	IV.1.1.b) Tipul Procedurii
	IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:
	IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

	IV.2 Informatii administrative
	IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
	IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

	IV.4 Prezentarea ofertei
	IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice
	IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare
	IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei


	Sectiunea VI Informatii suplimentare
	VI.1 Aceasta achizitie este periodica
	VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
	VI.3 Informatii suplimentare
	VI.4 Proceduri de contestare
	VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.3 Procedura de contestare
	VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare




