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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

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

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. 
+40 239619600-249, Email: achizitii.publice@portal-braila.ro, Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.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: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

„Achizitionare tehnica de calcul” ” Lot 1 si Lot 2

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: Consiliul Judetean Braila

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Produsele solicitate in prezentul caiet de sarcini sunt destinate desfasurarii in bune conditii a activitatilor Consiliului Judetean Braila.

     Obiectul contractului este: achizitia, transportul, livrarea si punerea in functiune a produselor solicitate in caietul de sarcini.

30213000-5 Computere personale (Rev.2)

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Valoarea estimata totala a achizitiei                     

Lot 1:    24.125,00 lei, fara TVA

Lot 2:   252.587,50 lei, fara TVA

Total:   276.712,50 lei, fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 276,712.50 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

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

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO221 - Braila

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

- Valoare: Lot 1: 480 lei, Lot 2: 5.000 lei

 - Perioada de valabilitate a garantiei de participare:120 zile de la termenul limita stabilita pentru primirea ofertelor

 - Garantia de participare se constituie conform art. 36 din HG 395/2016: a) Scrisoare de garantie bancara în favoarea autoritatii 
contractante b) virament bancar, in contul RO37TREZ1515006XXX000215 deschis la Trezoreria Municipiului Braila, CF 4205491. c) 
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate de asigurari - asigurare de garantii. 

- Garantia se depune la sediul autoritatii contractante si in SEAP, avand in vedere ca este o procedura online. 

In cazul în care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la 
casieria autoritatii contractante a unei sume în numerar.

- 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.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul Consiliului Judetean Braila

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

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

10% din pretul contractului, fara TVA Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului 
de catre ambele parti, conform art.40 (1) din  HG 395/2016:

- În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la 
casierie a unor sume în numerar. 

- Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia 
autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. 

Garantia de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba 
româna.

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de 
servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor 
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro
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Cerinta nr. 1 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va 
completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta nr. 2 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din 
acelasi act normativ;

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va 
completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Cerinta nr. 3 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va 
completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general 
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), 
art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 4 

Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 

• Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu 
informatiile aferente situatiei lor. 

• Odata cu DUAE, va fi prezentata declaratia de catre toti participantii la procedura de atribuire(lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).

Lista persoanelor cu functii de decizie, cf. art 63 alin 1 din Legea 98/2016: 

Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de 
atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv 
persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractului de achizitie publica:

Chiriac Francisk Iulian      Presedinte Consiliul Judetean Braila

Murea Catalin Dan            Vicepresedinte Consiliul Judetean Braila

Epureanu Ionel               Vicepresedinte Consiliul Judetean Braila

Priceputu Dumitrel           Secretar al Judetului

Vrabie Marian Corneliu       Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Vlad Maria                   Director executiv Directia Economica

Dutu  Mioara                 Director executiv Directia Administratie Publica Contencios

Plopeanu Camelia Marta       Sef serviciu Serviciul Achizitii Publice

Croitoru Dragos              Inspector Directia Administratie Publica Contencios

Balaban Eduard               Consilier Directia Administratie Publica Contencios

Ciochina Filita              Consilier Directia Administratie Publica Contencios

Amza Florentina              Consilier Serviciul Achizitii Publice

Selaru Delia Casiana         Inspector Serviciul Achizitii Publice

Capraru Gheorghe             Inspector Serviciul Achizitii Publice

Manole Mioara Sorina         Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Dumitrescu Daniela           Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Calin Gabriel                Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Matei Iulian                 Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Balanoiu Nicoleta            Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul 
procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in Lista de mai sus.



DUAE poate fi accesat la adresa web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si cu https://ec.europa.eu/tools/espd, unde 
operatorii vor incarca documentul xml disponibil in SEAP spre completare. Dupa completare, acesta va fi exportat si postat in SEAP ca parte 
a ofertei sale.

Documentul DUAE va fi completat de fiecare membru al asocierii, inclusiv terti sau subcontractanti.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, 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 indeplinirea cerintei: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa formularul 
DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii 
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: 

Pentru persoanele fizice/ juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in 
original sau copie cu mentiunea “conform cu originalul”. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in 
acest document trebuie sa fie valabile/reale, la data prezentarii acestuia. 

Pentru persoanele fizice / juridice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica 
sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este 
rezident (traducere autorizata in limba romana).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
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Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de 
operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere;

 - Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executiei contractului, 
decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante. 

În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un 
grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza 
asocierea înainte de semnarea contractului. 

In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la 
Sectiunea III.2.1 - Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv 
cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti si 
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor

Documentele justificative:

 - Ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in 
masura in care experienta sa este relevanta pentru contract) va 
trebui sa prezinte certificari de livrare a produselor (recomandari, 
procese-verbale de receptie sau orice documente relevante care 
sa confirme prestarea de servicii), din care sa rezulte valori, 
perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din 
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. În cazul 
asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod 
cumulativ.

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, 
eventual, intentia sa o subcontracteze.In cazul în care ofertantul are 
subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa 
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, 
partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, 
valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul 
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte,  in conformitate cu 
prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de îndeplinire a 
contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul în care o 
parte/parti din contract sunt indeplinitede subcontractanti. Resursele 
materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare 
daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in 
contractul care urmeaza sa fie indeplinit. 

Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere 
prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti si 
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor

Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in 
conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016.In cazul in 
care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala 
invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are 
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui 
angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie 
explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care 
tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de 
acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, 
ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre 
tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care 
tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului 
angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la 
respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa 
prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze 
faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de 
necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in 
conditiile si in termenele acestuia. Atunci cand ofertantul demonstreaza 
indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau 
profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, 
capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce 
priveste respectiva/ respectivele cerinte.

Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle 
in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform 
prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016.

Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind 
capacitatea sau se încadreaza în unul dintre motivele de excludere 
prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o 
singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii

sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului 
tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti si 
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor

Documentele justificative:

 - Ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in 
masura in care experienta sa este relevanta pentru contract) va 
trebui sa prezinte certificari de livrare a produselor (recomandari, 
procese-verbale de receptie sau orice documente relevante care 
sa confirme prestarea de servicii), din care sa rezulte valori, 
perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din 
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. În cazul 
asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod 
cumulativ.

Lista principalelor livrari de produse, similare  celor care fac obiectul 
achizitiei, efectuate în ultimii 3 ani, raportati la termenul limita de depunere a 
ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti 
la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti si 
subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. 

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor 
asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat 
pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea 
evaluarii ofertelor

Documentele justificative:

 - Ofertantul (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii in 
masura in care experienta sa este relevanta pentru contract) va 
trebui sa prezinte certificari de livrare a produselor (recomandari, 
procese-verbale de receptie sau orice documente relevante care 
sa confirme prestarea de servicii), din care sa rezulte valori, 
perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din 
urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. În cazul 
asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod 
cumulativ.

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

Modalitatea de indeplinire
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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

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

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

20339

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

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

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

120 zile

Online

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

1.Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat aceasta sa corespunda in totalitate cerintelor din Caietul de sarcini. In cazul in care oferta nu 
respecta cerintele prevazute in documentatia de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a o respinge. 

2.Operatorii economici au obligatia sa indice în cadrul ofertei ca, la elaborarea acesteia, au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de 
munca si protectia muncii (oferta tehnica va fi însotita si de o declaratie pe propria raspundere conform careia operatorul economic se 
angajeaza sa tina cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii la elaborarea ofertei si sa respecte aceste conditii 
pe parcursul îndeplinirii contractului). 

 Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, 
securitatii si sanatatii în munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul  http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html 

3. Se va prezenta Contractul de furnizare insusit de ofertant

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va fi exprimata ferm în lei pentru produsele care urmeaza a fi achizitionate sub sanctiunea respingerii ofertei.

Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de oferta  inclusiv anexa la formular Centralizatorul de preturi, care reprezinta elementul principal al 
propunerii financiare. Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului unitar cu 
cantitatea maxima/pe sortiment aferenta contractului. 

Propunerea financiara poate fi prezentata si in alta valuta, caz in care conversia leu/alta valuta se va face la cursul  de referinta publicat de 
BNR pentru data de ---(5 zile inainte de data limita a depunerii ofertelor).

Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul ofertei financiare modul de constituire a garantiei de buna executie

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta va ramâne ferma pe 
perioada de derulare a contractului.
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IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Prezenta procedura de achizitie este online,ceea ce inseamna ca ofertele se depun electronic in SEAP, Toate documentele si ofertele vor fi 
semnate electronic  cu semnatura electronica extinsa si se vor incarca electronic in SEAP, in sectiunile respective, atasat prezentei 
proceduri de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro, Procedura de licitatie deschisa on-line se va aplica integral prin mijloace electronice. In 
acest sens numai operatorii economici inregistrati in SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta. Operatorul economic trebuie sa ia toate 
masurile astfel încat documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara sa fie transmise în S.E.A.P., numai în format electronic si cu 
semnatura electronica pe baza de certificat digital valid si numai pâna la data limita de depunere a ofertelor, asa cum este aceasta 
evidentiata în cadrul invitatiei de participare. Riscurile transmiterii ofertei, respectiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic. 

Nota: Necompletarea câmpului corespunzator propunerii financiare din SEAP conduce la imposibilitatea de a fi luata în considerare în etapa 
de evaluare. În conformitate cu prevederile art.64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, documentelor care se transmit prin mijloace electronice le 
sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). Semnatura 
electronica trebuie sa apartina administratorului (conform certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului) sau unei 
personae imputernicite de catre acesta. Se face precizarea ca toate documentele mentionate mai sus se vor semna si stampila de catre 
operatorul economic, se vor scana si importa într-un format care permite semnarea documentului respectiv cu semnatura electronica a 
operatorului economic si se vor încarca în SEAP la sectiunea corespunzatoare pentru fiecare tip de document. Documentele eliberate de 
alte institutii se vor prezenta scanate si semnate electronic de catre ofertant, pe proprie raspundere. Autoritatea Contractanta poate solicita 
candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice 
moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar. Înainte de atribuirea contractului, Autoritatea 
Contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin 
care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. 

Nota: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Autoritatea Contractanta isi 
rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare, atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente 
care pot furniza informatii in acest sens. 

 Elementele ofertei depuse in format scris vor fi identice cu cele scanate si semnate electronic. OFERTA IN FORMAT ELECTRONIC (SEAP) 
VA CUPRINDE: - Opisul continând indexul documentelor depuse cu precizarea numarului paginii unde se regaseste fiecare document; - 
DUAE; -Propunerea tehnica; -Propunerea financiara completata în câmpul corespunzator. 

Nota: Pentru a se evita aparitia de erori pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, se solicita numerotarea 
ofertei respectiv, a tuturor paginilor astfel încât acestea sa poata fi identificate în mod facil. Documentele emise in alta limba decat limba 
romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Daca oferta si documentele care o însotesc nu sunt semnate cu 
semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aceasta va fi 
considerata inacceptabila conform prevederilor art 137, alin 2, lit j din H.G.nr.395/2016. Solicitarile de clarificari se vor adresa cf. art. 160 din 
Legea 98/2016 si vor fi postate in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „ Intrebari” din cadrul procedurii, iar raspunsurile la acestea vor fi 
publicate in SEAP, la Sectiunea „ Documentatie si clarificari”. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate 
de comunicare decat cea stabilita in prezenta documentatie de atribuire.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Declaratie privind calitatea de participant la procedura se completeaza DUAE 

(Prezentarea declaratiei este o necesitate de natura administrative menita sa faciliteze accesul la datele de identificare ale participantilor la 
procedura în scopul aplicarii prevederilor art. 63 alin (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice). In vederea completarii DUAE, operatorii 
economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter cu https://ec.europa.eu/tools/espd,  numar de 
referinta 20339.

MODUL DE DEPARTAJARE A OFERTELOR CU PRETURI EGALE. 

În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul 
SEAP în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Oferta are caracter obligatoriu, din 
punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

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

Cele prevazute conform Legii nr 101/2016

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Adresa postala: PIATA INDEPENDENTEI NR.1, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +40 239619600, Fax: +40 239619044

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

Anexa B
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INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 2 DENUMIRE: desktop-uri

1) DESCRIERE SUCCINTA

desktop-uri conform cerintelor din caietul de sarcini pentru Lot 2

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30213000-5 Computere personale (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Lot 2:   252.587,50 lei, fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 252,587.50 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 30 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Se vor respecta specificatiile caietului de sarcini pentru lotul 2. Valoarea garantiei de participare: 5000.00 RON

LOT NR. 1 DENUMIRE: laptop-uri

1) DESCRIERE SUCCINTA

laptop-uri conform cerintelor din caietul de sarcini pentru Lot 1

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)

30213100-6 Computere portabile (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL

Lot 1:  24.125,00 lei, fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 24,125.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE

Durata: 30 zile incepand de la data adjudecarii contractului

5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE

Se vor respecta specificatiile caietului de sarcini pentru lotul 1. Valoarea garantiei de participare: 480.00 RON


