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FISA DE DATE A ACHIZITIEI
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT DE CONTACT
Denumire oficiala: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si
Moleculare INCDTIM
Adresa: Str. Donat Nr. 67-103
Localitate: Cluj-Napoca
Cod postal:
Tara: Romania
400293
Punct de contact:
Telefon: 0264584037
Compartimentul Achizitii
In atentia: Ing. Dumitru CHINCISAN
E-mail: dumitru.chincisan@itim-cj.ro
Fax: 0264420042
Adresa de internet : www.itim-cj.ro
Adresa sediului principal al autoritatii contractante : str. Donat, nr. 67-103, Cluj-Napoca.
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor
Zile : 4
I.2) TIPUL AUTORITATII
PRINCIPALE)

CONTRACTANTE

SI

ACTIVITATEA

PRINCIPALA

(ACTIVITATILE

X Altele: institut national de cercetare dezvoltare X Altele: cercetare stiintifica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
da □

nu X

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie „Pachet integrat de instruire teoretică și practică în probleme generale și aprofundate de
transfer tehnologic, management al inovarii și antreprenoriat”
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de
prestare a serviciilor
a) Lucrari
b) Produse
c) Servicii
X
□
□
Categoria serviciilor: nr. 24
Locul principal de executare
Locul principal de livrare:
Locul principal de prestare
........................
....................................
Cluj-Napoca, str Donat, nr 67Cod NUTS □□□□□□
Cod NUTS:
103
Cod NUTS: RO113
II.1.3) Procedura implica: Un contract de achizitii publice
X
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achiziția de servicii de formare în transfer tehnologic, inclusiv proprietate intelectuală, parteneriate și
colaborări industriale, și antreprenoriat, pentru stimularea activităților de cercetare aplicativă și
industrială în cadrul INCDTIM-Cluj. Denumirea serviciului: „Pachet integrat de instruire teoretică și
practică în probleme generale și aprofundate de transfer tehnologic, management al inovarii și
antreprenoriat”.
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II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular
principal
Obiect principal:
„Pachet integrat de instruire teoretică și
servicii de formare profesionala.
80530000-8
practică în probleme generale și
aprofundate de transfer tehnologic,
management al inovarii și antreprenoriat”
Obiect suplimentar:
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)
da □ nu X
II.1.8) Impartire in loturi
da nu X
un singur lot
unul sau mai multe loturi
toate loturile
□
□
II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)
da □ nu X
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul:
1) „Pachet integrat de instruire teoretică și practică în probleme generale și aprofundate de transfer
tehnologic, management al inovarii și antreprenoriat”
1 buc ;
Valoarea totala estimata fara TVA: 130.000,00
Moneda: lei.

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata contractului: 32 de luni;
Termen de finalizare: 30 de luni;
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea pretului contractului

da nu X

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
III.1.1.a) Garantie de participare

da

nu X

III.1.1.b) Garantie de buna executie
da X nu
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA si se
constitue in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului (art. 39 alin. (3) HG nr.
395/2016);
1) Modul de constituire a garanţiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 39 si 40
din HG nr. 395/2016.
Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO
54RNCB0106026617420001 al autorităţii contractante, deschis la BCR Sucursala Cluj-Napoca.
Dacă garanţia se constituie prin instrument de garantare emis in condiţiile legii de către o societate
bancară sau de către o societate de asigurări se va putea utiliza orice model de formular agreat de către
instituţia emitentă, cu condiţia respectării prevederilor art. 40 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016.
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În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi
să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.
Instrumentul de garantare emis în altă limbă, decât română, va fi prezentat în original şi va fi însoţit de
traducerea autorizată si legalizata în limba română.
2) Valabilitatea garanţiei de buna executie: Garanţia de buna executie trebuie sa aiba valabilitatea
pe intreaga perioada de derulare a contractului.
3) Restituirea garanţiei de buna executie: in conformitate cu prevederile Art. 42 al HG nr 395/2016.
4) Reţinerea garanției de buna executie: in conformitate cu prevederile Art. 41 al HG nr 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene:
DA
„Creșterea Capacității de Transfer Tehnologic și de Cunoștințe a INCDTIM Cluj în Domeniul
Bioeconomiei”, Acronim TTC-ITIM, derulat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 –
Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, Tip de proiect Parteneriat pentru
Transferul de Cunoștințe.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractual:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
da □ nu X
III.1.5. Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
b) Hotararea Nr. 395 /2016
Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.gov.ro
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice. Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Declaratie pe proprie
raspundere.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (Art. 63 (1) al Legii 98/2016) sunt:
Director General Dr. Ing. Adrian Bot
Director Stiintific Dr. Claudiu Filip
Director Economic Dr. Ec. Diana Nicoara
Sef Compartiment Achizitii Ing. Dumitru Chincisan
Consilier juridic Jur. Mariana Andrei
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1) Certificat constatator, emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic. Certificatul constatator va fi depus in copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul’’.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a
ofertelor.
Daca ofertantul clasat pe primul loc a depus Certificatul constatator in copie, inainte de transmiterea
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, acesta va prezenta Certificatul constatator in
original/copie legalizata pentru conformitate.
Nota: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul este alta decat
Romania, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din ţara de origine,
echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune traduse in limba romana si legalizate
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de traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru
Modalitatea de indeplinire
evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta. Lista principalelor prestari de servicii din
Ofertantul trebuie sa prezinte orice
ultimii 3 ani, prin raportare la data limita de depunere a
certificate/documente emise sau
ofertelor, din care sa rezulte ca a derulat contracte / a
contrasemnate de o autoritate ori de catre
prestat servicii in domeniul
clientul beneficiar, in copie lizibila cu
antreprenoriatului/managementului inovarii/ transferului
mentiunea ”conform cu originalul”, prin
tehnologic sau domenii conexe acestora, si, totodata, sa
care se confirma prestarea in ultimii 3
prezinte dovada prestarii serviciilor de evaluare a
ani, prin raportare la data limita de
infrastruturilor de cercetare si organizare de evenimente, in depunere a ofertelor, de contracte /
valoare de minimum 65.000,00 lei, fara TVA, la nivelul a 1 prestari de servicii relevante in raport cu
maxim 2 contracte, insotita de documente justificatoare
obiectul contractului ce urmeaza a fi
emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre
încheiat.
clientul beneficiar.
Nota: Daca valoarea contractelor este exprimata in alta
moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul
mediu de referinta publicat de Banca Nationala a
României pentru anul respectiv
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
Modalitatea de indeplinire
necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca că a prestat
ultimii 3 ani, continând numele/titlul
servicii similare (in domeniul
contractelor, obiectul contractului,
antreprenoriatului/managementului inovarii/ transferului
valoarea finala certificata a acestora,
tehnologic sau domenii conexe acestora, si servicii de
sursa de finantare, perioada de prestare, evaluare a infrastruturilor de cercetare si organizare de
cota (%) de participare a ofertantului
evenimente), in ultimii 3 ani, calculaţi pana la termenul
din valoarea contractului, precum si o
limită de depunere a ofertelor.
descriere a serviciilor prestate in cadrul In sustinerea celor declarate ofertantul are obligatia de a
contractului respectiv.
prezenta contractul si recomandare / document constatator
din partea beneficiarului acestui contract, ambele
documente in copie semnată şi ştampilată pentru
conformitate cu originalul.
Informatii privind calificarile si
Certificat eliberat de catre Autoritatea Nationala pentru
experienta profesionala:
Calificari sau alta autoritate abilitata , din care sa reiasa
Certificat eliberat de catre Autoritatea
dreptul si competenta ofertantului de a presta servicii in
Nationala pentru Calificari sau alta
corelare cu obiectivele de instruire solicitate si anume in
autoritate abilitata .
domeniul antreprenoriatului / transferului tehnologic /
managementului inovarii
Certificatul va fi prezentat si de catre asociati sau
subcontrctanti.
Declaratie a ofertantului, asociatilor si subcontractantilor
ca in cazul in care va expira certificatul va depune tot
efortul pentru prelungirea sau inlocuirea sa.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului
implicat in derularea programului de instruire in ultimii 3
ani. In cazul in care candidatura este depusa de un
consortiu / asociere, se va prezenta o Declaratie
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Criterii de calificare obligatorii
pentru experţii implicati in
derularea programului:

Expert formator de formare
profesionala:
- Studii superioare universitare
absolvite cu diplomă de licenţă şi/sau
studii postuniversitare;
-Certificat eliberat de catre Autoritatea
Nationala pentru Calificari sau alta
autoritate abilitata, din care sa reiasa
atestarea si competenta personala a
expertului.

-Minimum 3 cursuri sustinute pe
tematicile proiectului sau 240 ore de
formare sustinute, care sa ateste
experienţă profesională în domeniul
instruirii de care raspunde in cadrul
programului.

Expert în evaluarea capacității de

centralizatoare semnata de catre reprezentantul legal al
consortiului / asocierii desemnat ca lider, precum si
declaratii individuale pentru fiecare in parte, semnate de
reprezentantii legali ai fiecarui membru al consortiului /
asocierii, inclusiv liderul.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si
calificarile echipei de implementare desemnata de
prestator pentru indeplinirea contractului.
Se va prezenta:
- O listă cu personalul propus pentru implementarea
proiectului;
-Declaraţie de disponibilitate completată şi semnată de
fiecare persoană.
- Curriculum vitae, in limba romana, pentru fiecare expert,
datat şi semnat.
- Copii ale diplomelor si/sau certificatelor de studii şi ale
documentelor care atestă informaţiile privind experienţa
similară, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnătura
şi ştampila operatorului economic care depune oferta.
- Recomandări din partea altor angajatori/beneficiari,
pentru dovedirea experienţei similare, în original sau copie
“conform cu originalul”, cu semnatura şi ştampila
operatorului economic care depune oferta pentru
conformitate.
-Copii ale contractelor de muncă/colaborare încheiate între
personalul nominalizat pentru implementarea contractului
şi operatorul economic ofertant.
NOTA !
Ofertantul are obligaţia să execute contractul folosind
expertii prezentaţi în cadrul ofertei. Experţii care nu
îndeplinesc criteriile de calificare obligatorii vor fi respinsi
ca inacceptabili.
Ofertantul poate opta pentru prezentarea unei echipe de
formatori alcatuita din 2 sau mai mulți experți specializați
pe tematicele cerute în caietul de sarcini, cu condiția să
acopere complet tematica solicitata și numărul de ore
specificat.
ATENŢIE!
Având în vedere faptul că CV-urile experţilor formatori
propusi de către Ofertant vor fi luate în considerare ca
parte a procesului de calificare, experţii nominalizaţi nu
vor putea fi schimbaţi pe întreaga perioadă a derulării
contractului, cu excepţia situaţiei în care persoana
nominalizată încetează să mai fie angajat/colaborator al
Ofertantului. În această situaţie, Ofertantul va nominaliza
un înlocuitor care va avea cel puţin aceleaşi calificări cu
cele ale persoanei pe care o va înlocui. Nominalizarea
oricarui nou expert formator va fi supusă aprobării
Autoritatii Contractante.
- Curriculum vitae în limba română pentru fiecare expert,
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cercetare
- Studii superioare universitare
absolvite cu diplomă de licenţă şi/sau
studii postuniversitare;
-Minimum 1 proiect de evaluare a
capacității și infrastructurii de CDI a
unei organizații de cercetare

Expert în organizarea de evenimente
-Minimum 3 evenimente organizate în
ultimii 3 ani

datat şi semnat.
- Copii ale diplomelor si/sau certificatelor de studii şi ale
documentelor care atestă informaţiile privind experienţa
similară, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnătura
şi ştampila operatorului economic care depune oferta.
- Recomandări din partea altor angajatori/beneficiari,
pentru dovedirea experienţei similare, în original sau copie
“conform cu originalul”, cu semnatura şi ştampila
operatorului economic care depune oferta pentru
conformitate.
- Curriculum vitae în limba română pentru fiecare expert,
datat şi semnat.
- Recomandări din partea altor angajatori/beneficiari,
pentru dovedirea experienţei similare, în original sau copie
“conform cu originalul”, cu semnatura şi ştampila
operatorului economic care depune oferta pentru
conformitate.
- Recomandări din partea altor angajatori/beneficiari.

Expert web design
Minimum 5 pagini web realizate și
active
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)

da □ nu X

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
On line
IV.1.1.b) Tipul procedurii:
ACHIZITIE DIRECTA
X

Offline X

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire:

cel mai bun raport calitate-pret

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

x
da □

nu X

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 2740/05.10.2016

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
da □
nu X
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL
FI SV
□ □ □
□ □
□ □ □
□ □ □ □ □
□ □
□ □ X □ □
□ □
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Durata in zile: 90 de la termenul limita de depunere a ofertelor.
IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
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Propunerea tehnica va cuprinde o descriere detaliata pentru fiecare componenta si subcomponenta a
serviciului solicitat, cuprinse in Caietul de sarcini;
Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii relevante din domeniille
mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia
Nationala pentru Protectia Mediului , Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor
Varstnice,
InspectiaMuncii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
In Formular de oferta pentru servicii (Formularul 2) se va trece pretul total al serviciului in lei fara
TVA, iar in Centralizator de preturi (Formularul 3) se va trece pretul fiecarei componente si
subcomponente ale serviciului solicitat.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Ofertantul depune oferta elaborata in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in
documentele achizitiei la sediul autoritatii contractante in 2(doua) exemplare; original + copie, pe
CD pana la data si ora prevazute in prezenta documentatie , la secretariatul institutului.
Toate certificatele si documentele vor fi redactate în limba romana. Certificatele si documentele
emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
da □
nu X
VI.2) Contractul se inscrie intr-un program finantat din fonduri comunitare daX
nu X
Fonduri europene:
„Creșterea Capacității de Transfer Tehnologic și de Cunoștințe a
INCDTIM Cluj în Domeniul Bioeconomiei”, Acronim TTC-ITIM, derulat prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și
Inovare, Tip de proiect Parteneriat pentru Transferul de Cunoștințe.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.3) ALTE INFORMATII
1. Termenul de depunere a ofertelor: 20 octombrie 2016, orele 10.
2. Se vor depune si formularele:
-Formularul 1; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta s
- Formularul 4; Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
- Formularul 5; Declaratia privnd evitarea conflictului de interese, insotita de tabelul cu
persoanele care detin functii de decizie inplicate in desfasurarea procedurii de atribuire.
3. Plata serviciilor prestate se va face periodic in baza rapoartelor prezentate de prestator si
insusite de
beneficiar.
1. Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi
ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin
intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic
prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua
propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate
sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va
putea fi posibila.
2. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor
clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa
acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi
confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod
obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar
prejudicia interesele legitime ale operatorului economic ,in special in ceea ce priveste secretul
comercial si proprietatea intelectuala.
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3. Comunicarea rezultatului procedurii:-conform prevederilor Legii nr. 98/2016.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084
Ţară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40.(0)21.310.46.41
Adresă Internet (URL): www.cnsc.ro
Fax: +40.(0)21.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Denumire oficiala: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si
Moleculare – INCDTIM, Serviciul Juridic
Adresa: Str. Donat, nr. 67-103
Localitate: CLUJ-NAPOCA
Cod poştal: 400293
Ţara: ROMANIA
E-mail: itim@itim-cj.ro
Telefon: +40 (0)264 584037
Adresă Internet: http://www.itim-cj.ro
Fax: +40 (0)264 420042
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