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: 400293 Tara: Romania
Punct de contact: Compartimentul Investitii Telefon: 0264584037
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
Alte informatii pot fi obtinute la:
X Punctul de contact mentionat anterior
Caietul de sarcini poate fi obtinut la:
X Punctul de contact mentionat anterior
Ofertele sau solicitarile trebuie transmise la:
X Punctul de contact mentionat anterior
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor
Zile: 9
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)

□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala,
inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
□ Agentie/birou national sau federal
□ Colectivitate teritoriala
□ Agentie/birou regional sau local
□ Organism de drept public
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Servicii publice generale
□ Aparare
□ Ordine si siguranta publica
□ Mediu
□ Afaceri economice si financiare
□ Sanatate
□ Constructii si amenajari teritoriale
□ Protectie sociala
□ Recreere, cultura si religie
□ Educatie
X Altele: institut national de cercetare dezvoltare
X Altele: cercetare stiintifica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
da □ nu X
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie Instalatie de producere azot lichid
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
a) Lucrari
□ b) Produse
X c) Servicii
□
Executare
□
Cumparare
X Categoria serviciilor: nr. □□
Proiectare si executare
□
Leasing
□
Executarea, prin orice mijloace
□ Inchiriere
□
a unei lucrari,conform cerintelor
Inchiriere cu optiune de cumparare □
specificate de autoritatea contractanta
O combinatie intre acestea
□
Locul principal de executare
Locul principal de livrare:
Locul principal de prestare
........................
........................
Cluj-Napoca, str Donat, nr 67-103
Cod NUTS □□□□□□
Cod NUTS: RO113
Cod NUTS □□□□□□
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
In cadrul Centrului de Izotopi Stabili Usori(CISU) al INCDTIM se doreste achizitionarea unei Instalatii de
producere azot lichid, destinata asigurarii necesarului de azot lichid pentru instalatiile de separare a izotopilor
stabili si pentru echipamentele de cercetare care necesita conditii criogenice de functionare.
Achizitionarea Instalatiei de producere azot lichid implica si serviciile de instalare, punere in functiune si
instruirea personalului operator.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
Vocabular principal
Obiect principal:
Dispozitiv de lichefiere a aerului si a altor gaze
Instalatie de producere azot lichid 42511200-3
Obiect suplimentar:
Servicii de instalare de utilaje diverse de uz
Instalare si punerea in functiune
51514000-8
general
Instruirea personalului operator
Servicii de formare specializata
80510000-2
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA) da X nu □
II.1.8) Impartire in loturi
da □ nu X
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:
Instalatie de producere azot lichid - 1 bucata;
Valoarea totala estimata fara TVA: 227.000

Moneda: euro

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
Durata in luni: 5 luni de la atribuirea contractului
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
2

da □

II.4.1. Ajustarea pretului contractului

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 X

nu □

1. Cuantumul garantiei de participare: 4.540 euro
In cazul ofertantilor care se regăsesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004
(făcand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se
constituie in procent de 50% din cuantumul precizat.
2) Modul de constituire a garanţiei de participare: în conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr.
925/2006.
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. 86 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 925/2006.
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.
3) Mod de prezentare – dovada constituirii garanţiei de participare (instrumentul de garantare) se prezintă în
original cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.
Daca garantia de participare se constitue in alta valuta conversia se va face la cursul BNR din data publicarii
anuntului de participare in SEAP.
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.
4) Valabilitatea garanţiei de participare: Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este de 90 zile de la
data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
5) Restituirea garanţiei de participare: in conformitate cu prevederile Art. 88 al HG 925/2006.
6) Retinerea garanției de participare: in conformitate cu prevederile Art. 87 al HG 925/2006.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
da X nu □
1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului, fără TVA.
In cazul ofertantilor care se regăsesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004
(făcand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se
constituie in procent de 50% din cuantumul precizat.
2) Modul de constituire: Garanţia de buna executie se constituie în conformitate cu prevederile art. 90 din
HG nr. 925/2006. 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. 90 alin. (2) – (3) din H.G. nr. 925/2006.
În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de buna executie trebuie constituită în numele asocierii şi să
menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.
3) Mod de prezentare – dovada constituirii garanţiei de buna executie (instrumentul de garantare ) se prezintă
în original. 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.
4) Restituirea garanţiei de buna executie: in conformitate cu prevederile Art. 92 (1) al HG 925/2006.
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5) Reţinerea garanției de buna executie: in conformitate cu prevederile Art. 91 al HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata: Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG nr.34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
da □ nu X
III.1.5. Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii;
Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro
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 ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
1) Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006; Se va depune
Formularul Nr. 2. Se va prezenta si de tertul sustinator (daca este cazul).
Notă:În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu există prevederi legale
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, se acceptă o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei
autorităţi administrative sau judiciare sau asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
2) Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/200; Se va depune
Formularul Nr. 3. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), c)1 si d) din OUG nr.34/2006 va
fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
Notă: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu există prevederi legale
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, se acceptă o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei
autorităţi administrative sau judiciare sau asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.
3) Certificat de sarcini fiscale, (datorii la bugetul consolidat general) emis de organele competente ale
Ministerului Finantelor Publice, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare
celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei.
4) Certificat de taxe si impozite locale, (datorii la bugetele locale) emis de organele competente ale
Administratiei Publice Locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare
celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei.
Nota: În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu există prevederi legale
referitoare la Certificatele de sarcini fiscale, se accepta documente care sa ateste faptul ca ofertantul nu are
datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei fata
de bugetul de stat si cel local din tara sa. Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele:
original/copie legalizata/copie conform cu originalul.
Certificatele emise în altă limbă, decât română, se vor prezenta in original /copie legalizata/copie „conform cu
originalul” si traducere autorizata si legalizata in limba romana.
5) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordinului ANRMAP Nr. 314/2010);
Se va depune Formularul Nr. 1.
6) Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr.
34/2006 ; Se va depune Formularul Nr. 4. Se va prezenta atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator (daca
4

este cazul).
Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante:
Director General Dr. Ing. Adrian Bot
Director Tehnic Ing. Gabriel Popeneciu
Director Stiintific Dr. Claudiu Filip
Sef. Compartiment Achizitii Ing. Dumitru Chincisan
Consilier juridic Jur. Mariana Andrei
Sef Dep. Cercetare Ing. Mihai Gligan
Sef Atelier Prototipuri Ing. Ioan Misan
Ec. Oana Mocan
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 original, copie legalizata sau 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 de traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si niveluri minime necesare pentru
Modalitatea de indeplinire
evaluarea respectarii cerintelor
1) Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani Declaratie pe proprie raspundere privind media
(2012, 2013, 2014) sa fie cel putin egala cu 450.000 cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2012, 2013,
2014), semnata cu numele in clar de reprezentantul
euro.
-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa legal sau imputernicit si stampilata.
prezinte aceste documente.
Se va depune Bilantul contabil pe anul 2014 sau alt
-In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de document edificator in acest sens, in copie legalizata
alta nationalitate decât cea româna, documentele
sau cu mentiunea „conform cu originalul” pe fiecare
mentionate vor fi transmise in limba de origine,
pagina, semnat cu nume in clar de reprezentantul legal
insotite de traducerea autorizata in limba româna.
Nota: Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta sau imputernicit si stampilat.
moneda, pentru conversie se va lua in considerare
cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala
a României pentru anul respectiv
(http://www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx).
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si niveluri minime necesare pentru
Modalitatea de indeplinire
evaluarea respectarii cerintelor
1) Lista principalelor livrari de produse efectuate in Se va depune Formularul Nr. 5, Lista principalelor
ultimii 3 ani, de la data stabilita pentru depunerea livrari de produse similare cu cele care fac obiectul
ofertelor, din care sa rezulte ca a livrat, la nivelul unui prezentei proceduri de achizitie publica, continand
contract/ cel mult 2 contracte, produse similare cu valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca
cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie acestia din urma sunt autoritatile contractate sau clienti
publica, in valoare/valoare cumulata de cel putin privati, insotita de contracte, certificate/documente
225.000 euro fara TVA. Livrarile de produse similare emise sau contrasemnate de autoritatea sau clientul
se demonstreaza prin prezentarea de certificate/ beneficiar.
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documente emise sau contrasemnate de autoritatea sau
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
(http://www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx).
2) Lista personalului tehnic de specialitate implicat in Se va depune Formularul Nr. 6, avand atasate
derularea contractului.
documentele ce atesta specializarile si abilitatile
personalului de specialitate implicat in derularea
contractului (responsabil contract, coordonator
instalare si punere in functiune si responsabil cu
instruirea personalului).
III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii
Informatii si niveluri minime necesare pentru
Modalitatea de indeplinire
evaluarea respectarii cerintelor
Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent.
Copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
dupa certificate emise de organisme independente care
atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii,
respectiv ISO 9001:2008 sau echivalente.
Nota: In cazul unei asocieri, se vor prezenta
documente pentru fiecare dintre operatorii economici
pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data
limita de depunere a ofertelor.
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
IV.1.1.b) Tipul procedurii:
Licitatie deschisa

Offline X
X

On line □

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

Pretul cel mai scazut

X
da □

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

nu X

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 1935/24.06.2015
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 primire a ofertelor.
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IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
1) Caracteristicile tehnice solicitate in Caietul de sarcini sunt minimale, obligatorii si eliminatorii.
Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte sunt declarate neconforme (Art.36 (2) a) din HG 925/2006).
2) Propunerea tehnica trebuie sa contina toate caracteristicile de identificare (denumire produs, model, cod de
produs/cod accesorii, producator), în corespondenta cu specificatiile tehnice continute în Caietul de sarcini. In
acest scop propunerea tehnica va contine o fisa în oglinda, un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor
tehnice continute în Caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu
specificatiile respective.
3) Propunerea tehnica va fi însotita de prospecte, documentatii tehnice ale producatorului care sa permita
verificarea corespondentei ofertei cu specificatiile tehnice minime din Caietul de sarcini.
4) Se va specifica fabricantul si tara de origine (locul fabricatiei).
5) În oferta se va preciza exact garantia, exprimata in luni, pe care o acorda ofertantul produsului.
6) Se va prezenta ,,Declaraţie privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la condiţiile de muncă
şi de protecţia muncii”. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca respecta întreaga legislatie a muncii specifica
naturii contractului. Institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate
privind reglementarile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii care trebuie
respectate pe parcursul îndeplinirii contractului sunt urmatoarele:
- Inspectia Muncii – cu sediul în str. Matei Voievod nr. 14, sector 2, Bucuresti, tel. 021/302.70.30 sau
021/302.70.54, www.inspectmun.ro;
- Inspectoratele Teritoriale de Munca din fiecare judet si municipiul Bucuresti.
IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Se vor completa:
1) Formularul de oferta, act prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de
vedere juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă. Se va depune Formularul Nr. 7.
In acest formular se va trece valoarea totala a ofertei.
2) Centralizatorul de preturi, care sa contina preturile unitare ale principalelor unitati/subunitati ale
sistemului ofertat. Se va depune Formularul Nr. 8.
3) Oferta se va prezenta in LEI.
4) Pretul ofertei trebuie sa cuprindă :
- pretul instalatiei;
- taxele vamale;
- cheltuieli de transport pana la sediul beneficiarului;
- instalarea;
- punerea in functiune;
- instruire personalulului.
5) Termenul de livrare, instalare si punere in functiune: 4 luni de la data semnarii Contractului de achizitie.
IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la sediul Autoritatii contractante, la data si ora prevazute in
Anuntul de participare. Toate documentele continute in oferte care au o anumita valabilitate impusa de catre
organismul emitent, in afara de certificatele fiscale, trebuie sa fie in vigoare la data limita a depunerii ofertei.
2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului.
3) Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită
pentru depunere se returnează nedeschisă.
4) Numarul de exemplare in care se depune oferta: 1 exemplar original + 1 copie +1 copie scanata pe CD.
5) Fiecare exemplar va fi insotit de un opis al documentelor incluse separat pe cele trei sectiuni: documente de
calificare, propunere tehnica si propunere financiara. Opisul va contine informatii despre numarul de pagini al
fiecarui document si pagina curenta unde se gaseste. Fiecare exemplar va fi semnat si stampilat de ofertant
pagina cu pagina. Paginile vor fi numerotate de la 1 la n pe fiecare sectiune.
6) Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se introduc in plicuri separate,
sigilate, marcate cu antetul ofertantului, denumirea continutului si mentiunea “original” sau “copie”, dupa caz.
Cele 6 plicuri se vor include intr-un plic exterior pe care se va scrie antetul ofertantului, denumirea licitatiei si
textul: “A nu se deschide inainte de ..., ora ...., ora locala“. Plicul exterior va fi insotit de urmatoarele acte
completate în mod corespunzător:
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- Scrisoare de înaintare completata in 2 (doua) exemplare. Formularul Nr. 9.
- Împuternicire pentru persoana care depune oferta insotita de copie dupa BI sau CI.
7) Ofertantul va respecta modalitatea de elaborare/prezentare a ofertei si va include in oferta documentele
solicitate in prezenta documentatie de atribuire.
8) Depunerea ofertelor:
a) Data limita de depunere a ofertelor: depunerea ofertelor are loc la data, ora si locul prevazute in anuntul de
participare.
b) Oferta se depune direct sau prin posta la adresa: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Tehnologii Izotopice si Moleculare, Str. Donat, Nr. 67-103, Cluj Napoca cod postal 400293, Compartimentul
Investitii, in atentia ing. Dumitru Chincisan, tel. +40 264584037
c) La depunerea ofertei Scrisoarea de inaintare se inregistreaza la autoritatea contractanta inscriindu-se data si
ora. Un exemplar se remite ofertantului.
9) Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data si ora limită
stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
da □
nu X
VI.2) Contractul se inscrie intr-un program finantat din fonduri comunitare
da □
nu X
VI.3) ALTE INFORMATII
1) Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va depune Formularul Nr. 10.
2) Pentru evaluarea ofertei financiare se va lua in calcul cursul BNR pentru euro, valabil in ziua anterioara
datei deschiderii ofertelor.
3) In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va
solicita ofertantilor clasati pe primul loc reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
4) Clauzele contractuale ale prezentei achizitii sunt cele cuprinse in modelul de Contract de furnizare, parte a
Documentatiei de atribuire.
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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