Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006

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: Nicolae Stancu, Tel.
+40 213468297/122, Email: nicolae.stancu@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: 2

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

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
Furnizare dulap metalic pentru surse de alimentare

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: INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii, 313, sector 4 , Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de Dulapuri metalice pentru surse de alimentare a electromagnetilor de tip sextupol ESP_HESR 45-140-290 si steerermagnet.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31211100-9 Tablouri pentru aparate electrice (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
82 bucati
Valoarea estimata fara TVA: 364,145.60 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
3 luni 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
Cuantumul garantiei de participare este de , respectiv 5 462 RON sau echivalent alta valuta. Valabilitatea garantiei : 60 zile de ladata limita
de depunere a ofertelor.
Modalitatea de constituire este:
1.Un instrument de garantare irevocarebil emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
2.Prin virament in contul BCR SMB IBAN:RO 52RNCB0076029424690001, INCDIE ICPE-CA CUI RO13827850, cu conditia confirmarii
acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.
Scrisoarea de garantie trebuie sa fie:
1.prezentata in original si anexata la coletul cu oferta;
2.sa se faca referire expresa la denumirea procedurii organizata de autoritatea contractanta si sa contina clar denumirea acesteia;
3.sa contina valoarea garantiei de participare solicitata prin documentatia de atribuire;
4.sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita asa cum a fost solictata prin documentatia de atribuire;
5.sa contina parafa vizibila a bancii/ societatii de asigurare emitente si semnatura autorizata. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul
BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP.
6.pentru IMM-uri: daca dovedesc ca îndeplinesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunând declaratie cf. anexei 1 sau 2 la lege, op.econ. pot
beneficia de reducere cu 50% a valorii garantiei de participare.Daca se prezinta o asociere de op.econ.,pentru a beneficia de reducere,
fiecare va face dovada ca e IMM. Se va depune declaratia formularul 10 de la capitolul” formulare”.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Nu

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget 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.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;
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;
............................................
pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat 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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Raportarea valabilitatii documentelor se face la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia certificatelor constatoare si
certificatelor fiscale.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
1.Art.180
Declaratie de eligibilate, pe proprie raspundere a oferantului, completata in conformitate cu formularul 3
Documentul solicitat privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul
sustinator, daca este cazul.
2.Art.181
Declaratie privind neicadrarea in articolul 181, pe proprie raspundere a oferantului, completata in conformitate cu formularul 4
Documentul solicitat privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 se va prezenta si de ofertantul asociat, daca este
cazul. Se va prezenta si de tertul sustintor , daca este cazul, declaratia privind neîncadrarea în situatiile de la art.181 lit. a, c^1 si d din OUG
34/2006.
3.Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si Certificatul de atestare fiscala eliberat
de Autoritatatile Publice Locale care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat si respectiv bugetul local.
Din aceste certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul
limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Mentionam ca, in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite
confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din
HG nr.925/2006.
Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
4..Se solicita prezentarea “Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006” care se va prezenta atat de
subcontractant, cat si de tertul sustinator- formularul nr.5.
5. Se solicita prezentarea „Certificatului de participare cu oferta independenta”conform Ordinului nr. 314/2010 -formularul nr.6.
6..Acord de asociere original – numai în cazul în care la procedura de achizitie se prezinta o asociatie.
Mai multi operatori economici se pot asocia pentru a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze asocierea.Autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai daca oferta comuna este declarata câstigatoare si numai daca o
astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna îndeplinire a contractului. Asociatii vor desemna un lider de asociatie.
În cazul depunerii ofertei comune, fiecare dintre asociati va îndeplini cerintele solicitate la Situatia personala (III.2.1.a), la Capacitatea de
exercitare a act.profesionale (III.2.1.b) si la Standarde de asigurare a calitatii (III.2.3.b), pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Capacitatea economica si financiara (III.2.2) si Capacitatea tehnica si profesionala (III.2.3) se demonstreaza prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului. (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.69 2alin.1 : persoanele care detin functii de decizie în cadrul
autoritatii contractante în ceea ce priveste derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Kappel Wilhelm-Director General;Enescu
Elena-Presedinte comisie evaluare;Stan Livia-Director economic;Lungu Mariana-Consilier Juridic; Ghita Merlen –Sef birou achizitii publicainvestitiidr,ing, Chirite Ionel – responsabil contract FAIRdr..Patroi Eros – fizician; ing.Stancu Nicolae – metalurg; teh. Ghelbere ion - PM si
PSI
7.Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie se completeaza conform formularului 7.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoane fizice si juridice romane:
- Se solicita certificat constatator de le Registrul Comertului in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”,
semnata de reprezentantul legal sau imputernicit al acestuia cu nume in clar si stampilata.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte cel putin
informatii legate de:
- structura actionarilor , dupa caz
- reprezentantii legali
Operatorii economici nerezidenti: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, de la autoritatile straine corespunzatoare, competente în tinerea evidentei operatorilor economici din statul respectiv,
valabile la data limita de depunere a ofertei, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a efectua livrarea produselor
care fac obiectul contractului ce se va incheia, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabili.
Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora în limba româna.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
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III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
I.Prezentarea bilantului si contului de profit si pierderi pe ultimii 2 ani
(2011,2012)

- Bilantul si contul de profit si pierderi pe ultimii 2 ani
(2011,2012) .
Se va prezenta actul vizat si/sau inregistrat la organele
competente, in copie legalizata sau in copie cu mentiunea
“conform cu originalul” Copia pentru conformitate cu originalul
va fi semnata de reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia
si cu mentionarea numelui si prenumelui in clar si stampilata.
In cazul in care, din motive justificate operatorul economic nu
poate prezenta documentul solicitat corespunzator se accepta
depunerea altor documente edificatoarein acest sens.
OBS. Documentul va fi dat de reprezentantul legal sau
imputernicitul acestuia si cu mentionarea numelui si prenumelui
in clar , semnat si stampilat
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei,
calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta
comunicat fie de BNR pentru fiecare an in parte.

II. Cifra de afaceri
Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe
ultimii doi ani nu este mai mica de 546 218 lei sau echivalent alta valuta.
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca cifra de afaceri in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii doi ani nu
este mai mica de
546 218 lei sau echivalent alta valuta.

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

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

1. - se completeaza în conformitate cu formularul 8 si anexa
acestuia.
2. Documentele vor fi depuse in copie cu mentiunea “conform cu
originalul” Copia pentru conformitate cu originalul va fi semnata
de reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia si cu
mentionarea numelui si prenumelui in clar si stampilate

In conformitate cu prevederile art.188 alin. 1 lit. a) din OUG 34/2006 cerinta
privind experienta similara
-Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clenti privati;
-Se vor prezenta certificate/procese verbale de receptie/documente emise
sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care
sa rezulte furnizarea de produse;

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate
Respectarea standardului european de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau
echivalent
- prezentarea de documente care confirma certificarea sistemului calitatii,
emise de un organism independent .

Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita
stabilita pentru depunerea ofertelor.
Documentele vor fi depuse in copie cu mentiunea “conform cu
originalul” Copia pentru conformitate cu originalul va fi semnata
de reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia si cu
mentionarea numelui si prenumelui in clar si stampilate.

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

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
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Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
04/2014

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

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

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor ofertate cu cerintele prevazute in documentatia de atribuire.
In acest scop autoritatea contractanta solicita ofertantilor:
a) Descrierea detaliata - CANTITATI, DIMENSIUNI, CARACTERISTICI
ale produselor care fac obiectul procedurii.
b)Cerintele minime pentru eligibilitatea ofertei sa respecte ordinea din caietul de sarcini.
c) Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor ofertate cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
In situatia in care propunerea tehnica nu satisface cerintele caietului de sarcini, oferta va fi considerata neconforma si va fi respinsa.
Oferta in limba engleza va fi prezentat împreuna cu o traducere autorizata în limba româna, traducere realizata de un traducator autorizat de
Ministerul Justitiei din România

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta in lei, pentru întreaga cantitatea de produse solicitata, la valoarea totala fara TVA, în conditiile de
livrare DDP INCOTERMS 2010 la INCDIE ICPE-CA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 313, sector 3, corp J.
Oferta se va prezenta conform formularului 9, act prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta
În scopul monitorizarii procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat
pentru furnizarea produselor atât în lei cât si în euro.
Echivalentul în euro al valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca nationala a
României la data publicarii în SEAP a invitatie de participare.
Nota: vor fi luate în considerare numai acele oferte care contin întreaga cantitate solicitata , nefiind admise oferte fractionate.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Se precizeaza adresa autoritatii contractante, denumirea compartimentului / serviciului care inregistreaza ( camera, persoana
responsabila ).
Bucuresti Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, corp J, etaj 3,secretariat
Se detaliaza modul de prezentare / ambalare / sigilare / marcare a plicurilor continând documente, precum si a mostrelor / schitelor, dupa
caz.
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii în plicuri separate, marcând corespunzând plicurile cu "ORIGINAL" si respectiv
"COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior închis corespunzator si opac, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si
adresa ofertantului, nr. telefon/fax si cu precizarea "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA......... SI ORA.......... pentru cererea de oferte
privind achizitia de ................. ".
Daca plicul exterior nu este marcat corespunzator, autoritatea contractanta nu îsi asuma nici o responsabilitate privind ratacirea ofertei.
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa sa fie primita si înregistrata la secretariat INCDIE ICPE-CA pâna la data si ora
limita pentru primire, precizate în invitatia de participare publicata în SEAP.
Ofertantul are obligatia sa prezinte un exemplar al ofertei sale si al documentelor care o însotesc în original si un exemplar în copie.În
eventualitatea unei discrepante între original si copie va prevala originalul.
Deoarece operatorii economici se pot implica în paralel în derularea mai multor proceduri de atribuire, acestia pot depune documentele în
oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" in care se va mentiona in clar numele si
prenumele persoanei care semneaza, calitatea acestuia si stampila.
În forma originala se vor depune actele emise de soc. de asigurari, soc. bancare sau alte institutii financiare acreditate, acte ce nu pot fi
folosite decât pentru prezenta procedura de achizitie.
Toate documentele întocmite de catre ofertant cu scopul participarii la aceasta procedura de achizitie se vor prezenta în original, inclusiv
angajamentul ferm al tertului sustinator.
Pe lânga documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnica si cea financiara, se vor prezenta si urmatoarele documente:
Pe lânga documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnica si cea financiara, se vor prezenta si urmatoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare
- Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevazut în Formularul nr. 1;
b) Împuternicire scrisa din partea ofertantului, pentru persoana/ persoanele desemnat/ desemnate sa participe la activitatea de deschidere
a ofertelor, în conformitate cu modelul prevazut în Formularul nr. 2 ;
c) Împuternicire scrisa, în original sau copie legalizata, din partea unui reprezentant al ofertantului mentionat în certificatul constatator emis
de Oficiul Registrului Comertului, pentru reprezentantul care va semna oferta si documentele însotitoare, din care sa reiasa dreptul acestuia
de a reprezenta societatea la procedura de atribuire. În situatia în care oferta si documentele însotitoare sunt semnate de un reprezentant
mentionat în certificatul constator emis de Oficiul Registrului Comertului nu se solicita împuternicire;
d) solicitare de clarificari(daca e cazul)conform formular 11
Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei ca neconforma

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
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII
Ofertantii îsi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea în scris în acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta
înaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si
înregistrate de autoritatea contractanta pâna la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va
marca pe exterior în mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI".
Eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice din proiectul de contract al documentatiei de atribuire se depun odata
cu oferta.
Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta, ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiasi proceduri:
•sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza;
•sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei
individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociat.
In cazul se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea
departajarii ofertelor.

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
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006”

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic INCDIE ICPE-CA
Adresa postala: Splaiul Unirii nr.313, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030138, Romania, Tel. +40 213468297, Email: mariana.lungu@icpeca.ro, Fax: +40 213468299, Adresa internet (URL): www.icpe-ca.ro
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