Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030138, Romania, Punct(e) de contact: Marlen Ghita, Tel.
+40 213468297, Email: marlen_ghita@icpe-ca.ro, Fax: +40 213468299, Adresa internet (URL): www.icpe-ca.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL):
www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Institut National de Cercetare

Activitate (Activitati)
Altele: Dezvoltare-Cercetare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de reuniuni si conferinte organizate in Craiova la hotel Proiect MIS-ETC CODE 222

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: in localitatea Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reuniuni si conferinte organizate in Craiova la hotel Proiect MIS-ETC CODE 222

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55120000-7 Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)

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
1
Valoarea estimata fara TVA: 72,283.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

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

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
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SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
G.P.se solicita în cuantum de 722 lei,reprez. aprox. 1% din val. estim. G.P. se va constitui prin virament bancar în contul nr.
RO52RNCB0076029424690001 deschis la BCR sector 5 Bucuresti sau printr-un instrument de garantare emis în cond. legii de o soc.
bancara ori o soc. de asigurari, în conform. cu art. 86 alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modific. si complet. ulterioare. Garantia trebuie sa fie
irev. Per. de valabilit. a GP este cel putin egala cu perioada de valab. a ofertei, resp. 45 de zile de la term. lim. de primire a ofertelor.
Ofertele care nu sunt însotite de dovada constit. gar. pt. particip., în cuantumul si forma preciz. vor fi respinse ca inacceptabile. Documentul
care atesta constituirea gar. de particip. (in orig.) se depune intr-un plic deschis, impreuna cu scrisoarea de inaintare si imputernicirea de
participare la procedura, declaratia IMM cf Legii 346/2004 (daca este cazul) separat, care va insoti documentele ofertei. G. P. se va returna
de catre A.C. conf. prev. art.88 din H.G. 925/2006, cu modif. si complet. ult. În conditiile în care un grup de op. econom. depune o oferta
comuna, asociatii benef. de preved. Legii 346/2004 privind stimularea înfiintarea si dezvoltarea IMM, cu modif. si complet. ulterioare, în
conditiile în care fiecare membru al asocierii (consortiului) respecta conditiile de încadrare în prevederile legii anterior mentionate.In cazul
unei contestatii si CNSC respinge contestatia înaintata de ofertant ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din
garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului respectandu-se preved. art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 cu modif. si
complet. ulterioare, suma de 722 lei, reprezentand 1% din val. estim.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Garantia de buna executie va fi în cuantum de 5% din pretul contractului, fara T.V.A. Modalitatea de constituire, în conform. cu preved. art.
89 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006; in oricare din formele de la art. 90 alin. (1)-(3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare. În cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din situatiile de plata, gar. de buna exec. se va constitui dupa
cum urmeaza: contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia A.C., la unitatea Trez. Statului din cadrul org. fiscal competent,
conf. prev. HG. 1045/2011. Returnarea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 din H.G. nr. 925/2006 cu modif. si completarile
ult.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect cofinantat din FEDR, buget de stat si fonfuri proprii. Contract de finantare MIS-ETC CODE 222

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.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;
c) Leg.nr.346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezv. I.M.M., cu modif. si complet. ult.; d) OUG nr.30/2006 priv. functia de verif. a
aspectelor proc. aferente proc. de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modif. si complet. ult.; e) Ordinul nr.314/2010 emis de
A.N.R.M.A.P.; f)Ordinul nr.302/2011 emis de A.N.R.M.A.P.; g)Ordinul nr. 509/2011 emis de A.N.R.M.A.P. h) HG nr.1045/2011 priv. modif.
art.90 alin. (3) din HG nr.925/2006; i) site-ul www.anrmap.ro

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
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-Neîncadrare în dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modific. si complet. ulter, conform Formularului 3. Persoanele care asigura
sustinerea, daca este cazul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art.180 din OUG nr. 34/2006. Declaratia va fi completata si de catre sustinatorul tert (daca este cazul).
-Neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular 6. Persoanele care
asigura sustinerea, daca este cazul, nu trebuie sã se afle în situatia care determinã excluderea din procedura de atribuire, conform art. 181
lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) va fi completata si de catre tertul
sustinatorul (daca este cazul).
-Pentru persoane juridice romane:
-Certific. de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare
Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social.
-Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social,
privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local.
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente care sa ateste plata obligatiilor
exigibile de plata, în luna anterioara celei în care se depun ofertele. Doc. se depun în cadrul ofertei în oricare dintre formele: original/copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul”.
Pentru persoane juridice straine:
-Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata
a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este
stabilit ofertantul.Documentele vor fi prezentate în limba de origine în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea „conform cu originalul”, însotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata în limba româna.Documentele trebuie sa
ateste îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei în care se depun ofertele.
Nota: În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla într-una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG
34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
-Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile
si completarile ulterioare prin Legea nr. 337/2006, conform Formularului 7 din Sectiunea III Formulare. Persoanele cu functie de decizie din
cadrul autoritatii contractante, în ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Kappel Wilhelm-Director General;Enescu
Elena–Presedinte comisie evaluare;Lungu Mariana-Consilier Juridic; Ghita Marlen – Sef Birou Achizitii; Rimbu Gimi-Director Proiect; Ivan
Ion-membru
Nota: Declaratia se va prezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, daca este cazul.
-Prezentare Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP
nr. 314/2010, conform Formularului 4.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa îndeplineasca aceasta cerinta. În cazul în care oferta este depusa de un grup de
operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
-Prezentare declaratie, privind calitatea de participant la procedura conform Form. 4.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa îndeplineasca aceasta cerinta. În cazul în care oferta este depusa de un grup de
operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta din care sa rezulte
ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se va depune în cadrul ofertei în oricare
dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „Conform cu originalul” eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data
depunerii ofertelor. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa îndeplineasca aceasta cerinta.
Nota: Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, operatorul economic a carei oferta s-a clasat pe primul
loc, va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului în original/copie legalizata pentru conf. doc. depus
în oferta, in situatia in care a fost prezentat in forma copie “conform cu originalul”.
În cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Documentele prezentate trebuie sa fie înregistrate/atestate la
autoritatile competente tarii respective. Pentru persoane juridice de alta nationalitate decât cea româna, toate documentele vor fi transmise
în limba de origine, însotite de o traducere autorizata si legalizata a acestora în limba româna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cifra de afaceri in dom. de activ. aferent ob. contr. pe ultimii doi ani nu este
mai mica de 108424 lei. Cursul mediu BNR/infoeuropa pentru fiecare an in
parte

Se va depune declaratia pe proprie raspundere a
reprezentantului legal sau imputernicitului acestuia privind „Cifra
de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului
pe ultimii doi ani nu este mai mica de 108424 lei”. OBS.
Documentul de mai sus va fi semnat cu nume in clar de
reprezentantul legal sau imputernicit si stampilat

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerint minima este: “:-prezentarea cel putin a unui
document/contract/proces verbal de receptie sau a unui numar maxim de
documente/contracte/procese verbale prin care sa confirme livrarea de
servicii a caror cantitate/valoare sa fie de 18070 lei. - Prest. de servicii se
vor confirma prin prezent. de parti relevante ale contract.de servicii/orice alt
doc. justific. de care disp. op. din care sa rezulte val. solicit,
emise/contrasemnate de o autorit. ori de catre clientul privat
benefic./recomand. din partea beneficiar. contract. care sa contina info.
referit beneficiar, date de contact, modul de indeplin. a oblig.contract. pe
parcursul derularii, atat din punct de vedere a termenelor cat si calitativ,
eventualele prejudicii: neconformit, sau prezentarea de doc. constat. cu
privire la contract. care demonstr. exp. simil, emise de autorit. contract. în
conform.cu preved. art. 97^1 din HG 925/2006 cu modific. si complet. ulter.

In scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale
ofertantii vor depune documentele prevazute in OUG 34/2006 cu
modificarile ulterioare, art. 188 lit. a : lista a principalelor livrari de
servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de
livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati; formularul 9 anexat la
documantatie (formulare) - Se va depune, completat, formularul„
Declaratie privind lista principalelor servicii similare din ultimii 3
ani” formularul 9 anexat la documantatie(formulare) Documentul
de mai sus va fi semnat cu nume in clar de reprezentantul legal
sau imputernicit si stampilat -Prezentarea documentelor
solicitate -Prezentarea formularului 10 - Prezentarea formularului
11

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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
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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) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

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

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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
O descriere detaliata a abordarii propuse pentru realizarea conferintei,inclusiv o lista a activitatilor considerate a fi necesare pentru
indeplinirea obiectivelor contractului;-Planificarea temporala a activitatilor evenimentului si detalierea modului de desfasurare a acestuia, cu
specificarea infrastructurii utilizate-scenariu de desfasurare;-asigurarea unei echipe numeric corespunzatoare pentru organizarea in bune
conditiuni a evenimentului si detalierea achizitiilor specifice fiecarei persoane in cadrul acestui proiect, ce nu poate fi mai mica decat
numarul solicitat de A.C.(3 persoane.;- Prezentarea echipei, inclusiv CV-urile (nu mai mult de o pagina);-Alte propuneri pentru sustinerea
A.C. in buna organizare a conferintei;- Propuneri privind aspecte organizatorice ce nu au fost prevazute in caietul de sarcini.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va contine costul cu organizarea evenimentului, defalcat pe categoriile de servicii minimale: transport, cazare,
catering, inchiriere si amenajare sala, mape eveniment.Se va completa formularul 2 si anexa la formular.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
a) Adresa la care se depune oferta: INCDIE ICPE-CA, Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, CP 030138, corp J, etaj. 3, secretariat. b)
Data limita de depunere a ofertelor: data publicata în invitatia de participare aferenta acestei procedurii. c) Oferta se prezinta într-un colet
sigilat. d) Coletul trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE
_________ORA ______” . e) Coletul continand oferta trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a putea permite
returnarea ofertei fara a fi deschisa în cazul în care oferta respectiva este declarata întarziata sau nu prezinta dovada constituirii garantiei de
participare. f) Coletul va fi însotit de Scrisoarea de înaintare conform Formularului 1 din Sectiunea III Formulare, Imputernicirea si
documentul privind constituirea garantiei de participare, în original. In colet se vor introduce documentele de calificare, propunerea tehnica si
propunerea financiara, dupa cum urmeaza: -Documentele de calificare in original si copie se depun in plicuri separate, sigilate, marcate
corespunzator DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL si COPIE; -Propunerea tehnica scrisa se va depune in original si copie, in plicuri
separate, sigilate, marcate corespunzator: PROPENERE TEHNICA ORIGINAL si COPIE; -Propunerea financiara se va depune în original si
copie, în plicuri separate, sigilate, marcate corespunzator: PROPUNERE FINANCIARA ORIGINAL si COPIE; g) Atât originalul, cât si copia
ofertei vor fi îndosariate, numerotate, stampilate si semnate pe fiecare pagina a ofertei, precum si de un opis al documentelor prezentate.
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: reprezentantii împuterniciti ai ofertantului, cu dovada scrisa a împuternicirii si o copie a
actului de identitate. h) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: conform invitatiei de participare aferenta acestei proceduri la sediul INCDIE
ICPE-CA, Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, corp J, etaj. 3, sala de sedinte. Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu
exceptia celor care se încadreaza în prevederile art. 33 alin. (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri comunitare: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala;buget de stat si fonduri
proprii. Proiect MIS-ETC CODE 222
Tipul de finantare: Fonduri europene
Fond european: Altul (FEDR)

VI.3) ALTE INFORMATII
Criteriul de atribuire: Cel mai scazut pret. NOTA: În cazul în care pretul este egal se va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere
financiara, în plic închis, iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc.

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
INCDIE ICPE-CA Of. Juridic
Adresa postala: Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030138, Romania, Tel. +40 213468297, Email: office@icpe-ca.ro, Fax:
+40 213468299, Adresa internet (URL): www.icpe-ca.ro
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