Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Lot 1: Echipamente de retea; Lot 2: Echipamente IT
Anunt de participare simplificat

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
TERMOFICARE ORADEA S.A.
Cod de identificare fiscala: RO31952982; Adresa: Strada: Calvin Jean, nr. 5; Localitatea: Oradea; Cod NUTS: RO111 Bihor; Cod postal:
410210; Tara: Romania; Persoana de contact: Buta Rodica / Ciarnau Claudia-Corina - Biroul Achizitii Publice; Telefon: +40 359409511; Fax:
+40 259467762; E-mail: licitatii@termoficareoradea.ro; Adresa internet: (URL) http://termoficareoradea.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.6) Activitate principala
Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Lot 1: Echipamente de retea; Lot 2: Echipamente IT
Numar referinta: 11232

II.1.2) Cod CPV principal
32420000-3 Echipament de retea (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Obiectul procedurii il constituie achizitia de echipamente de retea ( lot 1) si echipamente IT (lot 2), în conformitate cu
cerințele din Caietele de sarcini.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu
documentatia de atribuire in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este: 6.

II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 239000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii)

II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.1) Titlu
1 Echipamente de retea

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 32420000-3 Echipament de retea (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
30237110-3 Interfete de retea (Rev.2)
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32413100-2 Rutere de retea (Rev.2)
72265000-0 Servicii de configurare de software (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare: produsele vor fi livrate si instalate la punctul de lucru al entitatii contractante din Oradea, Sos. Borșului
nr.23, jud. Bihor.Locul principal de livrare: produsele vor fi livrate si instalate la punctul de lucru al entitatii contractante din Oradea,
Sos. Borșului nr.23, jud. Bihor.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamente de retea, in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 160500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

II.2.1) Titlu
2 Echipamente IT

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30236000-2 Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
30213100-6 Computere portabile (Rev.2)
30232000-4 Echipament periferic (Rev.2)
30236113-7 Memorie dinamica sincrona cu acces aleatoriu (SDRAM) (Rev.2)
38652120-7 Videoproiectoare (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:
Locul principal de livrare: produsele vor fi livrate la punctul de lucru al entitatii contractante din Oradea, Sos. Borșului nr.23, jud.
Bihor.Locul principal de livrare: produsele vor fi livrate la punctul de lucru al entitatii contractante din Oradea, Sos. Borșului nr.23,
jud. Bihor.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Echipamente IT, in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 78500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)
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II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor:
1.Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, art. 178 si art.
180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA a 7- a - Documentul unic de
achizitie european.E-Certis, din Legea nr. 99/2016.(Se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa
www.anap.gov.ro)
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, formulata in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
a) 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;
b) Cazierul judiciar al operatorului economic si 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.
c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.
179 alin.(2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016.
Pentru persoane juridice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia
sunt rezidenti. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
Documentele justificative se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
2.Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr.
99/2016.
Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE in conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA a 7-a - Documentul unic de
achizitie european.E-Certis, din Legea nr. 99/2016. Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
Presedinte CA- Florea Augustin Eduard; Membru CA- Dansa Laurentiu-Liviu; Membru CA-Nica Nicolae; Membru CA-Bendea Gabriel
Valentin; Membru CA- Popa Romulus-Cristian; Director General-Ing.Necula Stanel Ionel; Director Economic-Ec.Rus Marcela
Georgeta; Director Tehnic: Ing. Ciobanca Adrian Ioan; Director Comercial - Ing. Cretu Cristian Dan; Sef Serviciu Tehnic - Ing. Bauman
Vilhelm; Sef Birou Mentenanta-Planificata: Ing. Pop-Adorjan Francisc; Biroul Investitii: Ing. Gireada Ioan Dorin; Biroul Tehnologia
Informației: Ing. Duma Nicolae-Septimiu - Șef Birou; Ing. Csordas Francisc Mircea; Biroul Juridic: Cjr. Ciursas Dan Adrian - Sef Birou;
Cjr. Chise-Staniloiu Radu; Biroul Achizitii Publice: Ing. Buta Rodica - Sef Birou; Ing. Bar Sorin Ionescu, Ec. Ciarnau Claudia-Corina.
Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, art. 178, art. 180 si art. 73 din Legea nr. 99/2016 se vor completa de
catre fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusa de o asociere, precum si de catre fiecare dintre subcontractantii
declarati, sau tertii sustinatori, daca este cazul.
DUAE poate fi accesat la linkul: http://ec.europa.eu./growth/tools-databases/espd/filter.
DUAE se va completa si depune odata cu oferta, in SEAP, pana la data si ora limita de depunere, sub sanctiunea respingerii ofertei
ca inacceptabila conform art. 143 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 394/2016.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care
sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea entitatii contractante, formulata in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016, doar de catre
ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul
constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Nota: In cazul unei asocieri, documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii, pentru partea din
contract pe care o realizeaza.
Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul
unui DUAE distinct.
Documentele justificative se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
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Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie:
1.) Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (raportati la data
limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de livrare, beneficiari publici sau privati.
Prin lista principalelor livrari de produse similare, ofertantul trebuie sa faca dovada ca, în ultimii 3 ani (raportati la data limita de
depunere a ofertelor), a livrat produse similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie pentru fiecare lot in parte, în
baza unuia sau mai multor contracte.
Experienta solicitata se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente (recomandare, document constatator etc.) emise sau
contrasemnate de catre beneficiar, precum şi orice alte documente prin care să confirme livrarea de produse similare.
Daca documentele contin valoarea in alta moneda, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de BNR. - Se va completa in acest sens DUAE, in conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA a 7-a - Documentul unic
de achizitie european. E-Certis, din Legea nr. 99/2016.
DUAE se va completa in mod corespunzator, ofertantii avand obligatia de a furniza in cadrul acestuia - Partea IV: Criteriile de
selectie - toate informatiile privind modul de indeplinire a cerintei privind experienta similara prin completarea rubricilor - descriere,
valoare, data de incepere, data de incheiere, beneficiari etc.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
entitatii contractante, formulata in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, constand in:
- certificate/documente (recomandare, document constatator etc.) emise sau contrasemnate de catre beneficiar, precum şi orice
alte documente prin care să confirme livrarea de produse similare pentru fiecare lot in parte.
Respectivele certificate/documente vor conţine cel puţin informaţii privind: numele beneficiarului, denumirea produselor similare
livrate, valoare, perioada de livrare, mod de indeplinire a obligatiilor (conform model recomandare - Formular 3).
2.) Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este
cazul).
Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include în
propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Ofertantul are obligatia de a cuprinde (preciza) în oferta sa: denumirea subcontractantului/ subcontractanților si datele de
identificare, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinita/îndeplinite de catre acesta/acestia, valoarea la care se ridica
partea/partile respectiva/respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. - Se va completa in acest sens
DUAE, in conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA a 7-a - Documentul unic de achizitie european.E-Certis, din Legea nr.
99/2016. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti.
Pentru subcontractanti se va completa si depune DUAE aferent fiecarui subcontractant in parte, cu informatii aferente situatiei lor.
Acordul de subcontractare se va depune in SEAP odata cu depunerea DUAE si a ofertei.
Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatiile, care determina excluderea din procedura de atribuire,
prevazute la art. 177, 178, 180, 73 din Legea nr. 99/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si acordului de subcontractare urmeaza
a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, formulata in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
3.) Informatii privind asocierea (daca este cazul)
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, va completa si prezenta Formularul nr. 4 - Acordul de
asociere. - Se va completa in acest sens DUAE, in conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA a 7-a - Documentul unic de achizitie
european. E-Certis, din Legea nr. 99/2016 si Formularul nr. 4 - Acordul de asociere (daca este cazul). Asociatii vor raspunde in mod
solidar pentru executarea contractului.
Nota: In cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de atribuire,
trebuie prezentat cate un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in partile II-V pentru fiecare dintre operatorii
economici participanti in cadrul grupului. (A se vedea Notificarea ANAP nr. 240/2016).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin acordul de asociere si completarea DUAE, se vor prezenta la
solicitarea entitatii contractante formulata in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea 99/2016, doar de catre ofertantul clasat
pe primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor.
4.) Terti sustinatori (daca este cazul):
1)Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul tertul/tertii respectiv/respectivi.
2)In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand suportul unui/unor tert/terti, în condiţiile
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Legii, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care se confirma faptul ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Subcontractantii pe
a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare sunt considerati si terti
sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.
Entitatea contractantă are obligatia de a lua in considerare această sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in
cadrul documentatiei de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) tertul/tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;
b) ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea
contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
3) Entitatea contractanta va verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se incadreaza in motivele de
excludere prevazute la art. 177, 178, 180 din lege.
4) Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul dintre motivele de
excludere prevazute la art. 177, 178, 180, entitatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca
tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit.
b) din Legea 99/2016.
5) Tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze la prevederile art. 73 alin (1) litera d) din Legea 99/2016.
6)In scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare de catre tertul/tertii care acorda sustinere, in conditiile art. 197 alin. (1) din
Lege, entitatea contractanta poate solicita terţului/terţilor susţinător(i), oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si
informatii suplimentare in legatura cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce
priveste corectitudinea informatiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligatiilor asumate
prin respectivul angajament.
7)In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului, iar sustinerea acordata de unul sau mai
multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, entitatea contractanta va solicita
ofertantului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
angajament ferm.
8)In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala
invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. - Se va completa in acest sens DUAE, in
conformitate cu prevederile de la SECTIUNEA a 7-a - Documentul unic de achizitie european.E-Certis, din Legea nr. 99/2016 si
Formularul nr. 5 cu anexa - Angajament ferm de sustinere (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa
sustinerea.
Pentru tertii sustinatori se va completa si depune DUAE aferent fiecarui tert sustinator in parte, cu informatii aferente situatiei lor.
Angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documente anexe la angajament, din care rezulta modul efectiv in care se va
materializa sustinerea acestuia vor fi prezentate odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea angajamentul tertului sustinator si a DUAE
urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, formulata in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea 99/2016,
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

III.1.6) Depozite si garantii solicitate
1.Cuantum: 1.600 lei (lot 1), 780 lei (lot 2).
2.Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
3. Mod de constituire: a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din
alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.
b)ordin de plata, confirmat de banca emitenta, in contul Termoficare Oradea S.A., nr. RO23BTRLRONCRT0220336101, deschis la
Banca Transilvania Oradea.
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Instrumentul de garantare se transmite în SEAP, scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa, impreuna cu oferta şi celelalte
documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de
participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate.
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare,
trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod
solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de
participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Este de preferat ca
garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent in Romania. Garantia de participare emisa in alta
limba decat romana va fi insotita de traducerea in limba romana, realizata de catre o persoana autorizata.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în Euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de
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participare in SEAP.
1. Cuantum: 10 % din valoarea (pretul) contractului fara TVA.
2. Mod de constituire: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit din
România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, prezentat in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta în
documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016. În cazul depunerii de oferte în
asociere, garantia de buna executie trebuie constituita în numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca acopera în mod
solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia trebuie sa fie irevocabila, iar plata garantiei se va executa
neconditionat.
Contractantul va preda achizitorului, în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, instrumentul de garantare, care se
va constitui ca anexa la contract. Ofertantul va preciza in formularul de oferta modalitatea de constituire a garantiei de buna
executie.

Sectiunea IV: Procedura
IV.1) Descriere
IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.2) Informatii administrative
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 13.09.2018 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 13.12.2018
Durata in luni: 3

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2018; Ora locala: 15:00
Locul:
In SEAP

Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate 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) Accesarea DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici, se face pe linkul:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
Pentru completarea DUAE operatorii economici pot consulta: Ghidul de utilizare DUAE pentru operatori economici postat pe site-ul ANAP
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(http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf) sau Ghidul de utilizare DUAE
postat pe site-ul www.e-licitatie.ro
2) Daca doua sau mai multe oferte admisibile contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret si sunt clasate pe locul 1, entitatea
contractanta va solicita acestor ofertanti o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut.
3) Oferta si documentele care o insotesc se depun online semnate cu semnatura electronică extinsa, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila in baza art 143 alin. 2 litera j din HG 394/2016.

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; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro;

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

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

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
TERMOFICARE ORADEA S.A. - Biroul Juridic
Adresa: Str. Jean Calvin, nr. 5; Localitatea: Oradea; Cod postal: 410210; Tara: Romania; Telefon: +40 359409511; Fax: +40 259467762;
E-mail: -Adresa internet: (URL) www.termoficareoradea.ro;

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2018
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