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Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie
Electrica ICPE-CA Bucuresti
Numar invitatie: 355743 / 14.11.2013
Denumire contract: Achizitia de Teava de cupru fara oxigen care se foloseste pentru
realizarea bobinelor de electromagneti.
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica
ICPE-CA Bucuresti
Cod fiscal: RO13827850, Adresa: Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, Bucuresti,
Bucuresti, Telefon: 0213468297
int.122, Fax: 0213468299 , Email: marlen_ghita@icpe-ca.ro
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal:
030138, telefon:+40 213468297, fax:+40 213468299, persoana de
contact:Nicolae stancu
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Splaiul Unirii, nr.313, sector 3, Bucuresti, Bucuresti, Romania, cod postal:
030138, telefon:+40 213468297, fax:+40 213468299,corp J, etaj 3, secretariat
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Dezvoltare-Cercetare)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitia de Teava de cupru fara oxigen care se foloseste pentru realizarea
bobinelor de electromagneti.
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitia de Teava de cupru fara oxigen care se foloseste pentru realizarea

bobinelor de electromagneti.
II.1.6) CPV: 44163100-1 - Tevi (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 288,081.9 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Cuantumul garantiei de participare este de 4 321 lei 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
Garantie de participare
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.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele
referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Raportarea valabilitatii documentelor se face la data limita de depunere a
candidaturilor/ofertelor, cu exceptia certificatelor constatoare si certificatelor
fiscale.III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: Informatii si
formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor III.2.1.a) Situatia personala a
candidatului sau ofertantului: 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 sustinatorformularul 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. 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.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: 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) II. Cifra de afaceri Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent
obiectului contractului pe ultimii doi ani nu este mai mica de 432 123 lei sau echivalent
alta valuta. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a
nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii
cerintelor mentionate 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 Informatii si/sau
nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
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 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a
nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana , Engleza
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 25.11.2013 13:30
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 25.11.2013 14:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a
IV.3.6)
ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 13.11.2013 16:03

