
Sistem Antiincendiu Server
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 
Cod de identificare fiscala: 12380248; Adresa: Strada: Taberei, nr. 18; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
061385;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Camelia  Angelescu;  Telefon:  +40  214137790;  Fax:  +40  214137789;  E-mail:
achizitiipublice@taxelocale6.ro; Adresa internet: (URL) www.taxelocale6.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
Autoritate regionala sau locala

 
I.5) Activitate principala
Servicii generale ale administratiilor publice

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Sistem Antiincendiu Server
Numar referinta: 12380248_2022_PAAPD1357814

 
II.1.2) Cod CPV principal
35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin atribuirea unui contract de achiziție publică cu un operator
economic „Sistem Antiincendiu Server” inclusiv proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, așa cum sunt descrise în caietul de
sarcini.

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 73625
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 35111500-0 Sistem de stingere a incendiilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sector 6, BucureștiSector 6, București
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin atribuirea unui contract de achiziție publică cu un operator economic
„Sistem Antiincendiu Server” inclusiv proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, așa cum sunt descrise în caietul de sarcini.
Numărul  de  z i le  până  la  care  se  pot  sol ic i ta  c lar i f icăr i  înainte  de  data  l imită  de  depunere  a  ofertelor :
                                                                                      8

 

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.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de furnizare sistem antiincendiu server
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
238744 / 27.07.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
INDUSTRIAL CRUMAN 
Cod de identificare fiscala: RO 1366299; Adresa: Strada str.Carpenului, Nr. 32A; Localitatea: Ploiesti; Cod NUTS: RO316 Prahova; Cod
postal:  100430; Tara: Romania; Telefon: +40 244595893; Fax: +40 244591598/+40 597327; E-mail:  office@cruman.ro; Adresa
internet: (URL) www.cruman.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 168060
Valoarea totala a contractului/lotului: 73625
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
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VI.3) Informatii suplimentare
              1) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: în cazul în care se constată că ofertele clasate pe
primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertare prin intermediul SEAP., în vederea încărcării electronice de către
operatorii economici de documente care conțin noile prețuri. În cazul în care și în urma reofertării prețurile ofertate sunt egale, atunci
autoritatea contractantă va solicita o noua ofertă de preț, până când departajarea va putea fi posibilă.
2) Prețurile vor fi calculate cu maxim două zecimale.
3) Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la SECȚIUNEA "Solicitări de clarificare/Întrebări/Comunicări" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace
electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la SECȚIUNEA " Documentație Atribuire, Lista clarificări, notificări și decizii"
din cadrul anunțului de participare simplificat, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de
comunicare decât cea stabilită în conformitate cu prevederile art. 150 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

 
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: 
În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și  a contractelor de concesiune de lucrări  și  concesiune de servicii  ,  precum și  pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu
modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care se

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 - Biroul Achiziții şi Urmărire Contracte 
Adresa:  Drumul Taberei  nr.  18,  Sector 6,  București,;  Localitatea:  Bucuresti;  Cod postal:  061385;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40
214137790; Fax: +40 214137789; E-mail: achizitiipublice@taxelocale6.ro; Adresa internet: (URL) www.taxelocale6.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.08.2022
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