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FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumire: ARAS – ASOCIATIA ROMANA ANTI-SIDA
Adresă: BD. GARII OBOR, NR 23, SECTOR 2 BUCURESTI
Localitate:
Cod poştal:
Ţara: ROMÂNIA
RO 021746
Bucuresti
Persoana de contact:
Telefon: 021.2102077
În atenţia Dragos Marcu
e-mail : dragos.marcu@arasnet.ro
Tel: 021/2102077, fax: 021.2108251
I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante
□ ministere ori alte autorităţi publice centrale
□ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
□ apărare
local
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ agenţii naţionale
□ mediu
□ autorităţi locale
□ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică
□ sănătate
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
□ construcţii şi amenajarea teritoriului
X altele Asociatie
X protecţie socială
□ cultură, religie şi actv. recreative
□ educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante
DA □
NU x
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
x la adresa mai sus menţionată
x altele: Telefon/fax: 021/2102077, orele 14-18
Date limită de primire a solicitărilor de clarificări :
Data:23.04.2010 ora 18.00
Adresa: Intr. Mihai Eminescu, nr 5, Sector 2 Bucuresti
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:26.04.2010 ora 18:00
Data Limita de transmitere a ofertelor 28.04.2020
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Soluţionarea contestaţiilor
În temeiul art. 21 din Constituţia României, ofertantul poate opta
pentru una din următoarele jurisdicţii:
Jurisdicţia specială administrativă, în temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr.
554/2004 – competenţa de soluţionare a contestaţiilor revine achizitorului
prin intermediul compartimentului juridic
Contestaţiile se vor depune la sediul achizitorului
Adresa: Intr. Mihai Eminescu, nr 5, Sector 2 Bucuresti
Localitatea: Bucuresti
Telefon: .0212102077
Fax: 021/2108251
2. Jurisdicţia specială prevăzută de art. OUG nr. 34/2006 - competenţa
de soluţionare a contestaţiilor revine Consiliului Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor
Contestaţiile se vor depune la sediul Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitatea: BUCUREŞTI
Cod postal: 030084
Ţara:
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021.3104641
Adresa internet: www.cnsc.ro
Fax: 021.3104642
3. Denumirea instanţei competente: Tribunalul Bucureşti
Ţara: România
Adresa: strada Bdul Unirii nr. 37, sector 3,
Localitatea: Bucuresti
Telefon: 021 318.77.00
E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro
Fax: 021.318.77.31

I.c.Sursa de finanţare :
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritara 6 "Promovarea incluziunii sociale"
Domeniul major de interventie 6.3. "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii"
Numarul de identificare al contractului POSDRU/71/6.3/S/38123
Titlul proiectului : Este dreptul tau sa stii - proiect de promovare a sanatatii pentru femei
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: Achizitie mobilier (produse noi)
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare : Achizitie mobilier
(a) Lucrări

(b) Produse

X

(c) Servicii
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Executie
Proiectare si executie
Realizare prin orice mijloace
corespunzatoare
cerintelor specificate de
autoritatea contractanta

Leasing
Leasing
Închiriere
Cumparare în rate

Principala locaţie a lucrării

Bucuresti

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :
Contract de achiziţie publică: x
Încheierea unui acord cadru: □
II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică :
Ani:
luni
zile 15
II.1.5) Divizare pe loturi
Ofertele se depun pe:
un singur lot
unul sau mai multe

Categoria serviciului
2A
2B
Se specifica din care
categorie de servicii apartine
obiectul contractului: fie din Anexa
2A, fie din Anexa 2B.)
Principala locaţie a serviciului

da

nu X

toate loturile

Alte informatii referitoare la loturi:

II.1.6) Ofertele alternative sunt acceptate

DA □

NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Conform caietului de sarcini
III. Conditii specifice contractului
III.1. Alte conditii particulare referitoare la contract
Da □ NU X
III.1.1. Contract rezervat (daca da, scurta descriere)
Da □ NU X
IV. PROCEDURA
Procedura selectată: Achiziţie directă - prin procedura competitivă
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IV.2) Legislatia aplicata:
IV. 2. Legislaţia aplicată
- Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de
atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrări, de bunuri si de servicii;
- Directiva 2004/17/CE din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii în sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale;
- Ordonanta de Urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG
nr.34/2006;
- Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din OUG
nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de
gestionare a instrumentelor structurale;
- Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea
fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate
necorespunzător;
- Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul
de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999;
- Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind
Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si
2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste
procedurile de achizitii publice, în ceea ce priveste revizuirea CPV;
- Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementărilor
comunitare în cazul contractelor care nu intra sub incidenŃa, totală sau partială, a
Directivelor privind achizitiile publice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
C179/2 din 01.08.2006.
- INSTRUCTIUNEA nr. E2121/C.I./07.07.2009 la contractul de finanţare;

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE
V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului
Declaraţii privind eligibilitatea
Solicitat □
Nesolicitat □
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Solicitat □
Nesolicitat □
Fisa informatii generale
Cerinta obligatorie: Formular 3, in cazul
Solicitat
X
Nesolicitat □
persoanelor juridice
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Solicitat □

Nesolicitat X
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Persoane juridice /fizice străine
Solicitat

X

Nesolicitat □

Declaraţie de acceptare a condiţiilor
contractuale
Solicitat X
Nesolicitat □
V. 3) Situaţia economico-financiară
Informaţii privind situaţia economicofinanciară
Solicitat X
Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:
Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a
activităţii profesionale operatorul economic va
prezenta documente edificatoare prin care să
dovedească forma de înregistrare ca persoana
fizică sau juridică în conformitate cu prevederile
legale din ţara în care ofertantul este rezident.
Documentele vor fi prezentate în traducere
legalizată
In cazul inexistentei acestora se va apela la
declaratia pe propria raspundere privind
capacitatea.
Cerinta obligatorie Formularul 4

Declaratie pe propria raspundere privind
inexistenta situatiei de faliment si negrevarea
de sarcini care ar putea afecta exercitarea
contractului

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii privind capacitatea tehnică
Solicitat

Nesolicitat X
V.5) Standarde de asigurare a calităţii
Informaţii privind standardele de asigurare
a calităţii:

Nesolicitat X
Solicitat
V.6)Standarde de protecţie a mediului
Informaţii privind standardele de protecţie
a mediului:
Solicitat □
Nesolicitat x
Nota: In cazul neprezentarii unui document de calificare solicitat in documentatia de atribuire , nu mai
este permisa completarea ulterioara, avand ca efect descalificarea ofertantului/candidatului ( conform
art.77 alin.2 lit.a) din HG 925/2006).
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a Ofertele vor fi redactate în limba română. Toata
ofertei
corespondenta legata de desfasurarea procesului de licitatie
se va efecuta in limba romana
VI.2) Perioada de
minim 30 zile
valabilitate a ofertei
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VI.3) Garanţie de participare
Solicitat □ Nesolicitat X
VI.4. Modul de prezentare a
propunerii tehnice
VI.5) Modul de prezentare a
propunerii financiare

VI.6. Modul de prezentare a
ofertei

VI.7. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Ofertanţii vor prezenta propunerea tehnică astfel încât aceasta să
răspundă în totalitate cerinţelor din Caietul de sarcini.
Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de
ofertă - Formular 6.
Propunerea financiara va fi exprimata in lei
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi
financiare) şi al documentelor de calificare în original şi copie.
În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va
prevala originalul.
Adresa la care se depun ofertele însoţite de documentele de
calificare este: Intr. Mihai Eminescu, Nr. 5, Sector 2, Bucuresti
Oferta se va prezenta într-un plic exterior marcat cu inscripţia:
A NU SE DESCHIDE INAINTEA DATEI DE 28.04.2010 ora
14.00
În plicul exterior se va introduce 2 plicuri marcate cu:
ORIGINAL şi COPIE.
Cele 2 plicuri ORIGINAL şi COPIE vor conţine:
Documente de calificare:
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Propunere tehnică (conform Caietului de sarcini)
Ofertantul va numerota, va semna şi va ştampila fiecare pagină a
ofertei depuse şi a documentelor care însoţesc oferta.
Fiecare plic va conţine un opis al documentelor din interior.
Plicul exterior nu se va marca sau însemna cu elemente care
ar conduce la identificarea ofertantului.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage
oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea
ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

VI.8. Deschiderea ofertelor
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 28.04.2010, ora 14.00
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
VII.1) Preţul cel mai scăzut

X
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VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/INCHEIEREA CONTRACTULUI
VIII.1) Ajustarea pretului contractului
da □
nu X
VIII.2). Garantia de buna executie a
contractului
da □
nu X

Potenţialii ofertanţi au obligaţia de a urmări site-ul www.arasnet.ro până la data de deschidere a
ofertelor.Toate clarificarile aferente achizitiei vor fi postate la adresa de internet www.arasnet.ro
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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi constituie
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate
ca fiind minimale.
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luata în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui
nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu
caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele
caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
Mobila:
‐ 19 birouri de lucru cu sertare culoare negru/gri
‐ 47 scaune ergonomice pentru birou
‐ 40 scaune pliante cu spatar
‐ 1 birou pentru calculator
‐ 11 dulapuri cu incuietoare in interior cu polite si dosare, dimensiuni minime: inaltime‐2m,
adancime‐ 0,5m, latime‐1,5m
‐ 11 bucati biblioteca tip billy dimensiuni 2m inaltime, 0,5 m adancime, 0,8 m latime
‐ 2 rafturi suspendate dimensiuni 100‐120cm/100‐120cm
‐ 4 buc. masa plianta
‐ 4 buc rollbox cu
‐ 2 bucati biblioteca tip billy dimensiuni 2m inaltime, 0,5 m adancime, 0,8 m latime, cu partea
inferioara inchisa
‐ 2 bucati dulapior cu usi/suport pentru imprimanta/fax.
‐ 8 fotolii pentru o persoana
‐ 1 bucata receptie business
‐ 25 bucati scaune vizitator
‐ 5 buc cuier pom
‐ 10 cosuri hartie/gunoi pentru birou
‐ 1 buc polita / extensie corp 60x40x64cm (NEGRU)
‐ 4 bucati canapele pentru 2 persoane
‐ 2 bucati avizier pluta
‐ 2 buc masuta mica (4 persoane maxim 1 m inaltime)
‐ 2 buc dozatoare apa
1. Ofertantul trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte autorizarea de comercializare si
service din partea producatorului. Autorizarea se va prezenta in original, adresata autoritatii
contactante si va fi valabila la data licitatiei.

Nu se admit oferte alternative.
Notă: acolo unde apare specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un
procedeu special, o marcă de
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fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație se va citi “sau echivalent”.

Se solicita in mod obligatoriu urmatoarele documente insotitoare :
- certificat de garantie
- Nerespectarea caracteristicilor minimale impuse prin caietul de sarcini conduce
la descalificarea ofertantului.
- Termen de livrare : 30.04.2010
FORMULARE

Capitolul contine formulare destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare
examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul
acestui capitol, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.
Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei
de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 18o din Ordonanţa de urgenţa 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, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi
ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu
depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
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Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată

Formular 6
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa
livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de
cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________,
(denumirea produselor)

pentru suma de _________________________ (moneda ofertei).
(suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se
adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)

(ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
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6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare,
sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)
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Operator economic
________________
( denumirea/numele)

FORMULAR 7

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către_______________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
____________________________________ noi ___________________________ vă transmitem alăturat
(denumirea contractului de achiziţie publică)
(denumirea/numele ofertantului)
următoarele:
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de_________ copii:
a) oferta;
b) documente care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării:________/_________/_______________.
Cu stimă,

Operator economic,
……………………
(semnătură autorizată)

______________________________________________________________________________________

„Investeşte în oameni!”
„Este dreptul tău să ştii – proiect de promovare a sănătăţii pentru femei”
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

FORMULAR 3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuala
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
________________________________________________________________________________________________
1.
________________________________________________________________________________________________
2.
________________________________________________________________________________________________
3.
________________________________________________________________________________________________
Media anuala:
________________________________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

„Investeşte în oameni!”
„Este dreptul tău să ştii – proiect de promovare a sănătăţii pentru femei”
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

FORMULARUL 4

4.4.5. DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant
imputernicit al ................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume
propriu si in numele asocierii declar ca sunt de acord cu toate prevederile Conditiilor Contractuale
publicate in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile
menţionate în conţinutul acestuia.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.
(denumire/nume operator economic)

