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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

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Ministerul Afacerilor Externe

Adresa postala: Aleea Modrogan, nr 14, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011826, Romania, Punct(e) de contact: Raluca Pavel, Tel. +40 
214311870, Email: raluca.pavel@mae.ro, Fax: +40 213102179, Adresa internet (URL): www.mae.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: 3

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

extensie centrala telefonica

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: sediul MAE

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

se doreste extensia capacitatii a doua centrale telefonice din dotarea MAE

32540000-0 Centrale telefonice interne (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

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

2 bucati

Valoarea estimata fara TVA: 33,333.33 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: RO321 - Bucuresti

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

bugetul de stat

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

III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea estimata respectiv: 333,33 lei; Perioada de valabilitate a garantiei: cel putin 
egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art.36 din HG 
395/2016, respectiv: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau prin 
virament bancar in contul MAE, nr. RO43 TREZ 7005 005X XX000166, Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, CUI 4266863. Dovada 
constituirii garantiei de participare va fi scanata si postata pe SEAP în fisier separat denumit “Garantie de participare” împreuna cu 
documentele de calificare si oferta tehnica pâna la data limita de depunere a ofertelor (toate semnate cu semnatura electronica). În situatia 
în care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta se va depune în original cel mai târziu la data si ora 
limita stabilite pentru depunerea ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora 
limita depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa 
neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului. Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare in 
conformitate cu prevederile art.37 din HG 395/2016.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Nu
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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

Ofertantul nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.Modalitatea prin care poate fi 
demonstrata îndeplinirea cerintelor: 1.se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese 
- Formular nr. 5; 2.se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei 
lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea 
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit 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; 

• 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; 

• 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. 



Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt: Lucretia Tanase, secretar 
general adjunct, Gabriela Ochenatu, director Directia Planificare Bugetara, Contabilitate si Salarizare, Daniel Postole, director Directia 
Administrarea Patrimoniului si Achizitii, Eugen Enache, director adjunct Directia Administrarea Patrimoniului si Achizitii. 

NOTA: 1.NU trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 60 (conflictul de interese), 164, 165 si 167 Legea nr. 98 / 2016: 
ofertantul, membrul / membrii asocierii, subcontractantul / subcontractantii, tertul / tertii sustinator(i). 

2.Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 60 (conflictul de interese), 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.

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.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca 
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate 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 îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul 
ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar 
de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru persoane juridice/fizice straine 
documentele care dovedesc o forma de înregistrare / atestare vor fi prezentate în traducere în limba româna. 

NOTA: Formularul DUAE (Document Unic de Achizitie European) va fi completat în mod distinct si furnizat exclusiv in format electronic, de 
catre ofertant / asociati / subcontractanti / terti sustinatori. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte 
trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

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

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;

d) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; e) Legea nr. 346 /2016 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
IMM, modificata si completata; f) OUG nr. 44 / 2008 privind desfasurarea activit. ec. de catre pers. fizice autorizate, intrepr. individuale si 
intrepr. familiale, modificata si completata; g) Legea nr. 359 / 2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a 
persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, modificatat si completata; h) DIRECTIVA 2010/30/UE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN SI A CONSILIULUI, din 19.05.2010, priv. indicarea, prin etichet. si inf. standard despre prod., a cons. de energie si de alte 
resurse al prod. cu impact energetic

c) www.anap.gov.ro
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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

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)

30 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

Propunerea tehnica se va intocmi conform modelului (Formularul nr. 1) in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini si va fi 
semnata cu semnatura electronica. Aceasta va reflecta asumarea si respectarea de catre ofertant a tuturor cerintelor,obligatiilor si 
caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini. Operatorul economic va preciza faptul ca la întocmirea ofertei a tinut cont de 
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, completând în acest sens Formularul nr. 4. Informatii privind 
legislatia în aceste domenii se poate consulta pe www.ms.gov.ro, www.mediu.ro, respectiv www.mmuncii.ro. In cazul unei asocieri, aceasta 
declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Se vor completa Formularul de oferta si Centralizatorul propunerii financiare

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta si documentele de inscriere: SEAP (www.elicitatie.ro). Documentele solicitate vor fi semnate cu semnatura 
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in 
SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati, in conformitate cu 
prevederile cu art. 60 alin. (4) din HG nr.395/2016. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana la 
data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare conform prevederilor art. 60 alin (1) din HG nr. 395/2016. 
Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Agentia pentru Agenda 
Digitala a Romaniei (AADR), tel. 021/303.29.97, fax: 021/305.28.99, email:contact@aadr.ro. Instrumentul de garantare se depune in plic 
sigilat, pe care vor fi inscrise: denumirea ofertantului; denumirea si adresa autoritatii contractante; textul: „Instrument de garantare furnizare 
extensie centrala telefonica” textul „A nu se deschide inainte de data si ora limita de depunere a ofertelor”.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor 
semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul in care mai multe oferte 
admisibile au acelasi cel mai mic pret ofertat, ofertantii aflati in aceasta situatie vor proceda la depunerea unei noi oferte financiare in plic 
inchis, in urma solicitarii autoritatii contractante. Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. 
Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la momentul prezentarii. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba 
decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. In vederea completarii DUAE se acceseaza urmatorul 
link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.

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

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

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


