APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Prof.dr. Wilhelm KAPPEL

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
privind cerinţele minime referitoare la situaţia economica şi financiară ori capacitatea tehnica şi/sau
profesionala a operatorilor economici pentru:
transfomatoare alimentare trifazate
Documentele solicitate au fost cerute conform Ordonantei de urgenta nr. 34 / 19.04.2006 si a
Hotararii nr. 925 / 2006 , cu modificarile ulterioare avandu-se in vedere sa nu fie solicitate informatii si
documente care ar conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
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 491 596 lei sau echivalent
alta valuta.

Modalitatea de indeplinire
- 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.
- 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 491 596 lei sau echivalent alta valuta.
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.

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

Modalitatea de indeplinire

evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conformitate cu prevederile art.188 alin. 1 lit. a) din

1. Lista principalelor livrari de produse efectuate

OUG 34/2006 cerinta privind experienta similara

în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de
livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt
autoritati contractante sau clenti privati
- se completeaza în conformitate cu formularul 8
si anexa acestuia.
2. Se vor prezenta certificate/procese verbale de
receptie/documente emise sau contrasemnate

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru

de o autoritate sau de catre clientul

evaluarea

beneficiar din care sa rezulte furnizarea de

respectarii cerintelor mentionate

produse;

Modalitatea de indeplinire

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.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru

Modalitatea de indeplinire

evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Respectarea standardului european de calitate SR EN

- prezentarea de documente care confirma

ISO 9001:2008 sau echivalent

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
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reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia si
cu mentionarea numelui si prenumelui in clar si
stampilate.
Director Tehnic,
Dr.ing. Elena ENESCU
Intocmit,
Șef Birou Achiziții Publice,
Sing. Marlen Ghiță
Consilier Juridic,
Mariana Lungu
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APROBAT,
Director General,
Prof. Dr. Wilhelm KAPPEL

Nota justificativa privind estimarea valorii
Achizitia transformatoarelor aferente surselor de alimentare pentru bobinele electromagnetilor de tip
sextupol ESP_HESR 45-140-290 si steerermagnet 4H, este inclusă în planul de achiziţii pe anul 2013 al
INCDIE ICPE-CA la pozitia 38, avand cod CPV 31172000-2.,
In contextul prevederilor art. 300 din OUG nr. 34 / 2006, contractul se inscrie intr- un program
finantat din fonduri bugetare în curs de derulare, conform contract nr. 3432,25.09 .2013.
Valoarea estimată este de 327 731.04 lei respectiv 73 800 euro (1 euro =4,4408/28.10.2013)si s-a
stabilit in urma prospectiunilor de piata si a ofertelor primite anexate la prezenta.

Director Tehnic,
Dr.Ing. Elena ENESCU

Intocmit,
Dr. Ing. Ionel Chirita
Dr.Fiz. Eros Patroi
Ing.Nicolae Stancu
Sef Birou Achizitii,
Sing. Marlen Ghita

www.icpe-ca.ro
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SE APROBA,
DIRECTOR GENERAL
Prof.dr.Wilhelm Kappel

NOTA JUSTIFICATIVĂ
pentru stabilirea criteriului de atribuire la procedura de cerere de oferta privind achiziția
„ transformator alimentare trifazata” Cod CPV 31172000-2

In vederea executiei unei surse de alimentare trifazata necesara alimentarii unor
electromagneti in cadrul contractului FAIR, a aparut necesitatea de a achizitiona o cantitate de 82
bucati transformatoare trifazate.
Operatorii economici care vor oferta trebuie sa indeplineasca toate cerintele impuse in
documentatia de atribuire a acestei proceduri de achizitie pentru a fi declarati calificati.
In aceste conditii se impune aplicarea criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut” in
desemnarea ofertantului castigator.
Director Tehnic,
Dr.Ing. Elena ENESCU

Intocmit,
Ing.Nicolae Stancu
Sef Birou Achizitii,
Sing. Marlen Ghita
www.icpe.ro
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APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Prof.dr. Wilhelm KAPPEL

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
privind alegerea procedurii de atribuire
Selectarea tipului de procedura a avut in vedere costurile implicate de atribuirea contractului respectiv
si
specificatiile
art.
124,
alin
c
din
OG
nr.
34 / 2006 cu modificarile ulterioare.
1. Cod CPV 31172000-2;
2. Obiectul achiziției: transformator alimentare trifazata;
3. Valoarea estimată a achiziției: 327 731.04 lei respectiv 73 800 euro (1 euro =4,4408/28.10.2013)
4. Sursa de finanțare: program finantat din fonduri bugetare, conform contract FAIR nr. 3432 / 25.09.2013.
5. Tip achiziție: furnizare produse;
6. Achiziția este prevazută în PAAP al INCDIE ICPE-CA pe anul 2013 la pozitia 38;
7. În conformitate cu art.20(2) și art.124 litera c din OUG 34/2006 aprobată de Legea 337/2006, cu
modificările și completările ulterioare, se alege ca procedură de atribuire procedura ”cerere de ofertă”.
DIRECTOR TEHNIC,
Dr.ing. Elena ENESCU
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Livia STAN
Sef Birou Achizitii,
Sing. Marlen GHIȚĂ
Consilier Juridic,
Mariana LUNGU
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