
Achizitie;  ID126; Materiale consumabile: tonere destinate
activitatii de formare profesionala.

                   ID156; Materiale consumabile: tonere
destinate activitatii de anteprenoriat”

Anunt de participare simplificat
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
FORMENERG S.A. 
Cod de identificare fiscala: 14529126; Adresa: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 3; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  040311; Tara:  Romania;  Persoana de contact:  ALEXANDRU TOADER; Telefon: +40 213069915; Fax:  +40 213069901; E-mail:
achizitie@formenerg.ro; Adresa internet: (URL) http://www.formenerg.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.4) Tipul autoritii contractante
Alt tip

 
I.5) Activitate principala
Educatie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitie;  ID126; Materiale consumabile: tonere destinate activitatii de formare profesionala.
                   ID156; Materiale consumabile: tonere destinate activitatii de anteprenoriat”
Numar referinta: POCU/138/4/1/115258

 
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
              Achizitie: ID126; Materiale consumabile: tonere destinate activitatii de formare profesionala.
              ID156; Materiale consumabile: tonere destinate activitatii de anteprenoriat”, in conformitate cu cerintele minimale impuse
prin Caietul de sarcini

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 34285,60; 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
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Cod CPV principal: 30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
sediul Formenerg SA,  BUCURESTI, B-dul Gheorghe Şincai nr. 3 sector  4.sediul Formenerg SA,  BUCURESTI, B-dul Gheorghe Şincai
nr. 3 sector  4.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie: ID126; Materiale consumabile: tonere destinate activitatii de formare profesionala.
              ID156; Materiale consumabile: tonere destinate activitatii de anteprenoriat”, in conformitate cu cerintele minimale impuse
prin Caietul de sarcini

 
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: Da
Identificarea proiectului: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 

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: 
Cerința nr.1
 Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți,terți susținători dacă este cazul) nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la
art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.
 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor prezenta la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în baza
prevederilor art. 196 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
 Aceste documente pot fi:
 1.Declaratia  privind neîncadrarea in prevederile  art.164 din Legea nr.  98/2016 privind achizițiile  publice ,cu modificările  si
completările ulterioare ; in conformitate cu modelul prezentat –Formularul nr.5
2.  Declarația  privind neîncadrarea in prevederile  art.165 din Legea nr.  98/2016 privind achizițiile  publice ,cu modificările  si
completările ulterioare ; in conformitate cu modelul prezentat –Formularul nr.6
 3.  Declarația privind neîncadrarea in prevederile art.167 din Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice ,cu modificările si
completările ulterioare ; in conformitate cu modelul prezentat –Formularul nr.6
 Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate pot fi:
 a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE referitoare la plata impozitelor taxelor sau a contribuțiilor la bugetul
general consolidat(bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentării;
 b) cazierul judiciar al operatorului economic și 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 în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
 c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.
166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr.98/ 2016 privind achizițiile publice;
 d) alte documente edificatoare, după caz.
 Cerința nr.2
Ofertanții (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători daca este cazul) nu trebuie sa se regăsească in situațiile
prevăzute la art. 58-63 din Legea nr. 98/2016.
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 Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitate în cadrul procedurii:
 Operatorii economici (lider/asociat/subcontractant/terț susținător) vor completa și prezenta formularul DUAE care confirmă ca
operatorul economic nu se află în niciuna din situatiile prevazute la art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice-
Formularul nr.4.
 Persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii
de atribuire sunt prezentate în declaratia conducătorului  autorității  contractante,  parte a dosarului  achiziției  publice și  sunt
urmatoarele:
 Nr.crt Numele și prenumele Functia
FLORESCU DRAGOS  – Director General;
NICULESCU MARCEL – Director Economic;
CARP NICOLETA – Consilier Juridic;
ISABELA CICAN – Sef birou marketing;
TOADER ALEXANDRU – Sef birou administrativ-achizitii publice;
SORIN TRANCA – Referent de specialitate;
Declaratia cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante se va depune odata cu DUAE.
Cerința nr.1
Ofertanții (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători daca este cazul) ce depun ofertă trebuie sa dovedească o
formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se
află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac
obiectul contractului. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.
 Completare DUAE. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza sa fie prezentat la
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor, în baza prevederilor art. 196 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
 Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN autorizat din certificatul constatator emis de ONRC (conform art.
15 dinLegea 359/2004).
 Prezentarea oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional,
inconformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi  prezentate sub forma unei
traduceriautorizate.
 
 Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire,
sa prezinte, documentul.
Nota: In cazul în care la procedura de achizitie participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta trebuie
indeplinita de fiecare membru al asociatiei pentru partea de contract pe care o realizeaza.
 
Cerinta nr.2
-Informatii privind subcontractantii - Se va completa DUAE - In cazul subcontractarii unei parti din contract, ofertantul va prezenta
documente care probeaza informatiile din DUAE(contract/acord de subcontractare) .
Modalitate de îndeplinire:
 1. Se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator
de catre fiecare dintre acestia. Acordul de subcontractare se va depune odata cu DUAE.
 2. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. In DUAE completat de
ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti.
 3. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se
va  prezenta  câte  un  formular  DUAE separat  pentru  fiecare  dintre  respectivii  subcontractanti,  completat  si  semnat  în  mod
corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
 Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat
pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în baza prevederilor art. 196 din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016.
 
 Cerinta nr.3
- Informatii privind asocierea - Se va completa DUAE - In cazul unei asocieri se va prezenta Acordul de asociere
 Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
1.   Ofertantii/Asociatii au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE.
2.    Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociati atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu DUAE se va
depune acordul de asociere. Conf. Notificarii ANAP nr. 258, nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE, constituie temei
pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE.
3.    Operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire, pentru indeplinirea criteriilor privind situatia economica
si financiara, vor demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului,autoritatea contractanta solicita ca
acestia sa rasunda in mod solidar pentru executarea viitorului contract.
 Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCN1062528/05.02.2020] Pagina 3
Generat la: 05.02.2020 12:45



pe locul 1, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în baza prevederilor art. 196 din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016.
 
 Cerinta nr.4 - Informații privind susținerea - Se va completa DUAE - In cazul unei susțineri se va prezenta Angajamentul de susținere
 
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa DUAE de caitre tertul/tertii sustinatori si se va depune impreuna cu angajamentul de sustinere, din care rezulta
modul efectiv in care se va materializa sustinerea, sub sanctiunea respingerii ofertei depuse ca fiind inacceptabila.
 Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII SI DE PROTECTIE A MEDIULUI
 
Se va completa Declarația privind respectarea condițiilor obligatorii din domeniile mediului , social și al relațiilor de muncă și privind
respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă – Formularul nr. 2

 
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
O lista a principalelor furnizari de produse prestate  din ultimii 3 ani, care va contine valori, perioade de furnizare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Cei 3 ani se vor raporta la data limita de depunere a
ofertelor. - Fişa de informaţii privind experienţa similară (Formularul nr. 10- sectiunea III) cuprinde:
Lista cuprinzind principalele furnizari de produse similare prestate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari,
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarea de servicii se confirma prin prezentarea
unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori  de catre clientul  privat  beneficiar.  În cazul  în care
beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari
din partea acestuia, demonstrarea furnizari de produse similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;
Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi:
Recomandarea trebuie să precizeze cel puţin următoarele aspecte:
a)   modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv;
b)   daca pe parcursul derulării contractului de furnizare au fost înregistrate abateri, reclamaţii referitor la  calitate

 

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: 17.02.2020 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 17.05.2020
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

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
-

 
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: 
Conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/2016.

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
FORMENERG SA – BIROUL JURIDIC 
Adresa: Strada: b-dul Gheorghe Sincai, nr. 3, sector 4   Judet: Bucuresti; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon:
+40 213069911; Fax: +40 213069901; E-mail: office@formenerg.ro; Adresa internet: (URL) www.formenerg.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2020
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