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INVITATIE DE PARTICIPARE 

la procedura de atribuire a contractului de achizitie  

 Sistem de staţii grafice pentru modelarea/simularea proceselor de conversie  
 din cadrul proiectului  Centru de Cercetare si Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative 

„CETATEA” 
 

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare - 
INCDTIM str. Donat, nr. 67-103, Cluj-Napoca, 400293, Tel: 0264 584037, Fax: 0264 420042, 
www.itim-cj.ro  
Contact: Sef Compartiment Investii Ing. Dumitru Chincisan,  dumitru.chincisan@itim-cj.ro 
 
2. TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE  
Institut national de cercetare dezvoltare 
 
3. OBIECTUL CONTRACTULUI 
3.1  Denumirea contractului: Achizitie Sistem de staţii grafice pentru modelarea/simularea 
proceselor de conversie; 
3.2 Tipul contractului: furnizare; 
3.3  Locul de livrare:  Cluj-Napoca,  Str. Donat, Nr. 67-103; 
3.4 Descrierea succintă a contractului:  
Achizitie: Sistem de staţii grafice pentru modelarea/simularea proceselor de conversie pentru 
Laboratorul “Conversia concentrata a energiei solare prin generatoare termoelectrice” din 
cadrul proiectului Centru de Cercetare si Tehnologii Avansate pentru Energii Alternative – 
„CETATEA’’, conform cerintelor Caietului de sarcini Nr. 1288/28.04.2015, parte a prezentei 
Invitatii de participare.  
3.5 Clasificare CPV: 30211000-1 Unitate centrala de procesare;  
3.6 Valoarea estimata (fara TVA) a contractului: 90.000 lei;                                                           
3.7 Durata contractului:  3 luni de la data semnarii Contractului de achizitie. 
 
4. SURSA DE FINANTARE  
Fonduri europene: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice  – 
POS CCE.AXA 2, Opr. 2.2.1. ,,Centru de Cercetare si Tehnologii Avansate pentru Energii 
Alternative – CETATEA’’, ID 1822, Cod SMIS-CSNR 48797. 
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5. LEGISLATIA  APLICABILA 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 
-  www.anrmap.ro 
  
6. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
(i)  Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (conform Ordinului ANRMAP  
Nr. 314/2010). Se va depune Formularul  nr. 1. 
(ii) Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu 
modificarile și completarile ulterioare; Se va depune Formularul nr. 2. Se va prezenta si de tertul 
sustinator (daca este cazul). 
(iii)Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; Se 
va depune Formularul nr. 3. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a), c) indice 
1  si d)  din OUG nr.34/2006 va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.  
(iv) Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din 
OUG nr. 34/2006. Se va depune Formularul nr. 9.                                                                                             
Nota: Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, de ofertantul asociat, de tertul sustinator si 
de subcontractanti (dupa caz). 
     Persoanele cu functie de decizie din cadrul  Autoritatii contractante: 
 Director General Dr. Ing. Adrian Bot 
 Director Tehnic Ing. Gabriel Popeneciu 
 Cercetator Stiintific Dr. ing. Valer Almasan 
 Director Economic  Dr. Ec. Diana Nicoara 
 Sef. Compartiment Achizitii Ing. Dumitru Chincisan 
 Consilier juridic Mariana Andrei. 
 Responsabil IT Dr. Ing. Radu Trusca 
(v) Declaraţie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) în domeniul 
obiectului contractului.  Se va prezenta Bilant contabil pe anul 2014. 
(vi) Experienta similara: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani  din care 
sa rezulte ca a furnizat produse similare in valoare cumulata de minimum 90.000 lei fara TVA la 
nivelul a cel putin unui contract, insotita de contracte sau  documente emise ori contrasemnate de 
catre o autoritate sau de clientul beneficiar. Se va depune Formularul nr. 5. 
Nota: Daca valoarea contractelelor este exprimata în alta moneda, pentru evaluare unitara se va 
lua în considerare cursul mediu anual de referinta publicat de Banca Nationala a României pentru 
anul respectiv. 
(vii) Capacitatea profesionala: Lista personalului de specialitate implicat in derularea contractului 
si  in prestarea serviciilor de instalare, punere in functiune si instruirea personalului operator insotita 
de diplome, certificate sau atestate. Se va depune  Formularul nr. 10.  
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(viii) Garantia de participare: 1800 lei constituita in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 
nr. 925/2006 cu valabilitate de 60 zile. 
 (ix) Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA, constituita prin orice 
instrument de garantare. 
 
7. PROCEDURA 
- Tipul procedurii: achizitie directa. 
- Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.  
- Limba în care se redacteaza oferta: romana.  
- Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta: 60 zile. 
- Termenul limita de depunere a ofertelor: 19.05.2015, ora 15.00. 
- Data deschiderii si evaluarii ofertelor: 20.05.2015, ora 10.00 . 

 
8. PREZENTAREA OFERTEI 
(i) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
- Prezentarea propunerii tehnice trebuie sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii 
tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare.  
-  Propunerea tehnica va respecta in totalitate cerintele cuprinse in caietul de sarcini, sub sanctiunea 
respingerii acesteia.  
- Se va prezenta modelul de contract semnat cu eventuale obiectiuni.  
- Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, protectia mediului conform: Legii 
privind securitatea si sanatatea in munca nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerinte minime de 
securitate si sanatate pentru locul de munca, O.G. nr.195/2005 privind protectia mediului modificata 
si completata si a Legii nr. 307/ 2006 privind apararea împotriva incendiilor.  
(ii) Modul de prezentare a propunerii financiare 
- Se va complete 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. 6. In acest formular se va trece valoarea totala a ofertei.  
- Centralizatorul de preturi, care sa contina preturile unitare ale componentelor  Sistemului de 
statii grafice ofertat. Se va depune Formularul Nr. 7.  
-  Oferta se va prezenta in LEI si trebuie sa cuprinda: 
 - pretul sistemului; 
 - taxele vamale; 
 - cheltuieli de transport pana la sediul beneficiarului;  
 - instalarea si punerea in functiune; 
 - instruire utilizatorilor.  
- Termenul de livrare, instalare si punere in functiune: maximum 2 luni de la data semnarii 
Contractului de achizitie.                                                                           
(iii) Modul de prezentare a ofertei 
- Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la sediul Autoritatii contractante, pana la data si ora 
prevazute in prezenta Invitatia de participare.  
- Toate documentele continute in oferta, care au o anumita valabilitate impusa de catre organismul 
emitent, trebuie sa fie valabile la data  stabilita pentru depunerea  ofertei.  
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- Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina ofertantului. Oferta depusă după 
expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.   
- Numarul de exemplare in care se depune oferta: 1 exemplar original + 1 copie.                    
- 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 Investiti, in atentia ing. Dumitru Chincisan, tel. +40264584037; 0731-03.00.66. 
- La depunerea ofertei Scrisoarea de inaintare (Formularul 8) se inregistreaza la autoritatea 
contractanta inscriindu-se data si ora. Un exemplar se remite ofertantului.  
- 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.  
 
10. ALTE INFORMATII  
 - In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, prezinta acelasi pret, Autoritatea 
contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc o noua propunere financiara in plic inchis, 
caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai 
scazut.  
- Clauzele contractuale ale prezentei achizitii sunt cele indicate in modelul de Contract de prestare, 
parte a Invitatiei de participare. 
- Modalitati de plata:  In termen de 45 de zile de la primirea facturii emisa in baza procesului - 
verbal de punere in functiune si instruirea personalului, cu ordin de plata. 
 
11. CĂI DE ATAC 
Ofertantul care se consideră vătămat într-un drept al sau ori într-un interes legitim printr-un act al 
achizitorului, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materialul achiziţiilor publice, are dreptul de a 
contesta actul respectiv prin depunerea unei contestații la sediul achizitorului.  
Ofertantul vătămat poate sesiza achizitorul în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului 
pretins ori a interesului legitim, în termen de 3 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă 
despre actul achizitorului considerat nelegal. 
 
12. Urmatoarele documente fac parte integranta a prezentei Invitatii de participare: 
 a. Caietul de Sarcini nr. 1288/28.04.2015; 
 b. Model Formulare; 
 c. Model Contract de furnizare. 
 
 
DIRECTOR TEHNIC       SEF COMPARTIMENT INVESTITII 

Ing. Gabriel POPENECIU                           Ing. Dumitru CHINCISAN 
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