
  

Proiect finanţat printr-un Grant acordat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia 
Proiectul “Sistem national de monitorizare pe termen lung a bioacumulării metalelor grele 

aeropurtate (BIOMONRO)” este sustinut în cadrul Programului RO04 – ”Reducerea Substantelor 

Periculoase”,  
Beneficiar: Institutul de Biologie Bucuresti al Academiei Române (IBB) 
Contract nr. 3452 din 19.05.2015 
Numărul de înregistrare în IBB: 1788 din 19.05.2015 
Acronim: BioMonRo 
 

Nr. de înregistrare IBB: 963/08.04.2016 

 

APROBAT, 
                     DIRECTOR,  

                                                                                                           ACAD. OCTAVIAN POPESCU 
 
 

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

PENTRU ACHIZITIA DIRECTA SERVICII DE REALIZAREA A REȚELEI INTERNE 

BIOMONRO (CABLARE ŞI ACCESORII) 

 

 
Institutul de Biologie Bucuresti al Academiei Române (IBB) in calitate de autoritate contractanta 
va invita sa depuneti oferta in cadrul procedurii de atribuire a contractului de Servicii de realizarea a 
rețelei interne BioMonRo (cablare şi accesorii) – cod CPV 72700000-7, procedura utilizata – 
Achizitie directa. 
Criteriul de atribuire 
Criteriul de atribuire ales pentru aceasta procedura este pretul cel mai scazut in conditiile respectarii 
cerintelor descrise in prezenta invitatie. Atribuirea se va face prin selectarea ofertei din catalogul de 
produse/ servicii/ lucrari publicate in SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro, in termen de 3 zile de la 
primirea comunicarii. Ofertantul se va asigura ca este inregistrat in SEAP, iar certificatul sau este 
valabil la data atribuirii.  
In oferta de pret vor fi incluse toate cheltuielile privind livrarea/prestarea serviciilor ofertate. 
Livrarea se va face la sediul autoritatii contractate. 
Plata se va face in termen de maxim 30 de zile, dupa receptia serviciilor, in baza contractului, 
procesului verbal si facturii. 
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data limită de depunere a 
ofertei. 
Obiectul achiziţiei: Servicii de realizarea a rețelei interne BioMonRo (cablare şi accesorii) 
Cod CPV: 72700000-7 - Servicii de reţele informatice   
Valoarea estimată a achiziţiei: 16.666,67 lei fără TVA; 20.000 lei cu TVA 
Cerinte tehnice: CONFORM CAIET DE SARCINI 
Procedura de atribuire: Achizitie Directa 
Modul de finalizare a achiziţiei: încheiere contract de servicii. 
Documente de calificare solicitate: 
1. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 
cu modificările şi completările ulterioare- completare Formular nr 1. 
2. Declaraţie privind nîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare- completare Formular nr. 2. 



  

3. Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.  69 1, din OUG 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare- completare Formular nr 3. 
4. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului. Obiectul contractului trebuie să 
aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. 
5. Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul 
statului eliberat de catre Administratia Finantelor Publice.  
6. Certificat fiscal privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre Directia Impozite si 
Taxe Locale. 
7. Experienţă similara: Ofertantul va completa o listă a principalelor servicii similare, respectiv 
Servicii de realizarea a rețelei interne BioMonRo (cablare şi accesorii) - completare Formular nr. 4 
În situaţia în care ofertantul nu are obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului, acesta 
va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (pentru persoanele 
juridice). 
Lipsa depunerii oricărui document dintre cele solicitate mai sus atrage descalificarea ofertantului din 
cadrul procedurii. 
 

Oferta va conţine: 

Documentele de calificare 
Oferta Financiara: Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiară conform Formularului de 
oferta nr. 5. Tarifele sunt ferme şi nu se modifică pe toată durata de valabilitate a ofertei. 
Oferta Tehnica: Ofertantul va prezenta oferta tehnică în funcţie de cerintele tehnice din prezenta 
invitatie. Propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaţiilor 
tehnice conţinute în invitatie, prin care ofertantul va demonstra corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile respective. 
Modul de întocmire a ofertei 
Documentele se întocmesc într-un singur exemplar şi se introduc într-un plic exterior, închis şi 
netransparent. 
Plicul exterior trebuie să fie marcat cu: 
- denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achziţiei pentru care s-a depus 
oferta (Oferta Servicii de realizarea a rețelei interne BioMonRo (cablare şi accesorii)); 
- denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedechisă; 
Plicului exterior i se va ataşa, într-o folie de plastic transparentă, scrisoarea de înaintare (model 
Formularul A). 
Conditii de transmitere a ofertei: IBB- Secretariat, Splaiul Indepedentei nr. 296, sector 6, 
Bucureşti, cod poştal 060031, pana la data de 20.04.2016, ora 11.00. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon: 0740.193.226, persoana de 
contact – Monica Joitoiu, Expert Achizitii, e-mail: monica.joitoiu@ibiol.ro.  
 
Formularele si caietul de sarcini sunt ataşate prezentei invitaţii de participare. 
 
Avizat, 
Manager de Proiect, 
Sorin Stefănuț 
 

 

Manager Adjunct, 
Mihaela Constanța Ion 
 
Întocmit, 
Expert Achizitii, 
Monica Joițoiu 


