
Consumabile pentru echipamente periferice: tonere,
cartuşe

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA 
Cod de identificare fiscala: RO 11087755; Adresa: Strada: Ecluzei , nr. 1; Localitatea: Agigea; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
907015; Tara: Romania; Persoana de contact: Camelia Sirbu; Telefon: +40 241702728; Fax: +40 241737711; E-mail: achizitii@acn.ro;
Adresa internet: (URL) www.acn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; 

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.6) Activitate principala
Activitati portuare

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Consumabile pentru echipamente periferice: tonere, cartuşe
Numar referinta: 3246

 
II.1.2) Cod CPV principal
30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitia  de consumabile utilizabile  pentru echipamente de birou cum ar fi:  imprimante,  copiatoare,faxuri.Toate
documentele privitoare la un anumit produs (buletine de încercări, rapoarte, fişe tehnice de securitate, etc.) trebuie să fie emise pe
codurile specifice producătorului consumabilului respectiv.  Fiecare dintre acestea va indica şi codul produsului Original/OEM cu
care se face echivalenţa.
Nota: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia
de atribuire. Termenul limită stabilit pentru solicitarile de clarificari : 5 zile de la data publicarii Anuntului de participare simplificat.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit
,inainte cu 3 zile fata de data limita de depunere a ofertelor .

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 172800; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -
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II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
Depozitul de materiale, str.Ecluzei, nr.1,loc. Agigea, jud. ConstantaDepozitul de materiale, str.Ecluzei, nr.1,loc. Agigea, jud. Constanta

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia de consumabile utilizabile pentru echipamente de birou cum ar fi: imprimante, copiatoare,faxuri.Toate documentele
privitoare la un anumit produs (buletine de încercări, rapoarte, fişe tehnice de securitate, etc.) trebuie să fie emise pe codurile
specifice producătorului consumabilului respectiv, conform Caiet de sarcini nr.21223/21.11.2019.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta 1
Ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 177,178,180,73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016.
Modalitatea de indeplinire a cerintei :
Initial, toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant unic, lider/ ofertant asociat, subcontractanti, terti
sustinatori,dupa caz) vor completa  Documentul Unic de Achizitii European (DUAE  ) în conformitate cu  art. 202 alin. 1 din Legea
99/2016, cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va face în SEAP în mod direct, după autentificarea in sistem si
accesarea prezentei proceduri de către fiecare participant. (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa
www.elicitatie. ro în secțiunea „Informatii DUAE - Ghid de completare DUAE).Fiecare dintre ofertanti(lider asociere,asociati),terti
sustinatori,subcontractanti dupa caz  trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa proprie, bazata pe un
certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii  de certificare acreditat.  Ulterior,  entitatea  contractanta va solicita doar
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile , prezentarea documentelor justificative
care demonstreaza indeplinirea cerintelor  asumate prin completarea DUAE.
Documente justificative :
a). 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 .
b)  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 in cadrul acestuia asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c). Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179,
alin.2, art.180,alin 2, art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
d). Alte documente edificatoare , dupa caz .
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 si 180, entitatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Cerinta 2
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
1.Director General - Daniel Georgescu;
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2.Director executiv, Directia Juridica - Diana Niculescu;
3.Director economic, Directia Economica – Cornelia Popescu
4. CFPP economist -Cristina Poenaru ;
5. Sef Serviciu Achizitii –Camelia Sirbu;
6. Sef Birou Informatizare - Carmen Manescu.
 Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre
documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire,
daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Cerinta 
 Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din
punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic din care sa reiasa
ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac
obiectul contractului de achizitie sectoriala .
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei :
Pentru ofertanti persoane juridice/fizice romane:
- Initial, toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant unic, lider /ofertant asociat, subcontractanti, terti sustinatori,
dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) cu informatiile aferente situatiei lor.
- Ulterior, Entitatea contractanta va  solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor
admisibile   ,  prezentarea  documentelor   justificative  care  demonstreaza  indeplinirea  cerintelor  de  calificare  asumate  prin
completarea DUAE respectiv:
Pentru ofertanti persoane juridice/fizice romane:
 1.Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în
țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entitatii  contractante, doar de către ofertantul
clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Persoanele juridice straine vor prezenta
documente echivalente emise in tara de rezidenta insotite de, traducere autorizata in limba romana . Certificatul constatator /
documentele echivalente,  trebuie sa fie reale/ valabile la momentul prezentarii;Persoanele juridice straine vor prezenta documente
echivalente emise in tara de rezidenta insotite de, traducere autorizata in limba romana . Certificatul constatator / documentele
echivalente,  trebuie sa fie reale/ valabile la momentul prezentarii;

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat
Cerinta
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani ( calculati pana la data limita de depunere a ofertei ) au furnizat produse
similare la nivelul unuia sau mai multor contracte.
 Prin furnizarea de  produse similare se intelege furnizarea produselor consumabile utilizate pentru echipamente de birou. -
Modalitatea de indeplinire a cerintei :
 -Initial, toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant unic, lider /ofertant asociat, subcontractanti, terti sustinatori,
dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) cu informatiile aferente situatiei lor, referitoare la nivelul de
experienta . La nivel DUAE se vor completa informatii cum ar fi : numarul si data contractului/ contractelor invocate drept experienta
similara ,valoare, beneficiar, data si nr. documentului de receptie .
-Ulterior, se va solicita doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor admisibile ,
prezentarea documentelor justificative care demonstreaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Documente justificative : -parti relevante din contractele invocate pentru experienta similara -proces verbal de receptie sau alte
documente din care sa reiasa beneficiarul , perioada si locul prestarii ; -recomandari ; -alte documente echivalente.

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Garanția de participare: 1.728,0 lei.
Se constituie conf. art. 42 din HG.394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit
din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.
Garanția de participare trebuie sa fie irevocabila.
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Perioada de valabilitate: 120 zile de la data  limita de depunere a ofertelor.
In cazul viramentului bancar plata se va realiza in cont  bancar RO23 BACX 0000 0092 0045 6014 deschis la Unicredit Bank  Agentia
Lazu; Documentul de plata va fi incarcat în SEAP , semnat cu semnatura electronica pana la data si ora limita  de depunere a
ofertelor.
In cazul utilizarii unui instrument  de garantare, dovada constituirii garantiei de participare semnata cu semnatura electronica se va
incarca in SEAP  pana la data si ora limita  de depunere a ofertelor si trebuie  să prevadă că plata garanției de participare se va
executa necondiționat,  respectiv la prima cerere a beneficiarului ,  pe baza declaratiei   acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate.
După data lim. de depunere a ofertelor,  entit.  contractantă solicita ofertanților clarificari   în scopul prezentării  în original  a
documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categ. documentelor cu regim special a căror
valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală ( cec, bilete la ordin).
În cazul asocierii ,garantia se constituie  în numele asocierii și  se menționeaza că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de
op. economici.
Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, insotita de traducerea autorizată în lb. româna, urmând ca ulterior,
la solicit. entitatii contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de resedinta .
Daca  se constituie in valuta,  echivalenta leu/valuta se va face la cursul  comunicat de BNR din data publicarii  Anuntului  de
participare  simplificat.`
Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului,
fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie sectoriala.
In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie sectoriala se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are
obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie sectoriala, conform art.45
alin.(5) din HG 394/2016.
Garantia de buna executie se constituie conform art.46 din HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 cu modificari si completari
ulterioare . Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art. 48, alin.4 din HOTĂRÂRE Nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 cu
modificari si completari ulterioare .Contul pentru constituirea GBE:RO23 BACX 0000 0092 0045 6014 deschis la Unicredit Bank
Agentia Lazu.

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
-

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 06.03.2020 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 06.07.2020
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP
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Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              Documentația de atribuire este afișată în SEAP, www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin
intermediul  serviciului  online,  pus  la  dispoziție  gratuit  de  Comisia  Europeană,  disponibil  la  adresa  de  internet
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
 
 În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de două oferte admisibile cu prețuri egale ,
entitatea contractantă va transmite o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2
zecimale), iar ofertantii  vor transmite răspunsul lor off-line (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului care are prețul cel mai scăzut.
Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către entitatea contractantă.

 
VI.4) Proceduri de contestare

 
VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: Romania; Telefon: +40 213104641; Fax:
+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) http://www.cnsc.ro; 

 
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
-

 
VI.4.3) Procedura de contestare
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA 
Adresa: Str. Ecluzei, nr.1; Localitatea: Agigea; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 241707700; Fax: +40 241737711; E-mail:
compania@acn.ro; Adresa internet: (URL) www.acn.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2020
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