
Sistem antiincendiu arhiva
 
 

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 arhiva
Numar referinta: 12380248_2022_PAAPD1357813

 
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 Arhivă” inclusiv proiectarea, montarea și 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: 234070,45
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, BucurestiSector 6, Bucuresti
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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 Arhivă” inclusiv proiectarea, montarea și punerea în funcțiune, așa cum sunt descrise în caietul de sarcini.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită 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 arhivă
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
239254 / 27.07.2022

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
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: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
MID WORK CONSULTING SRL 
Cod de identificare fiscala:  RO32117000; Adresa:  Strada MIHAI EMINESCU, Nr.  58;  Localitatea:  Murfatlar;  Cod NUTS: RO223
Constanta; Cod postal: 905100; Tara: Romania; Telefon: +40 726681381; Fax: -E-mail: office@midwork.ro; Adresa internet: (URL) -
Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 234453
Valoarea totala a contractului/lotului: 234070,45
Moneda: RON

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

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
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              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 noi prețuri. În cazul în care și în urma reofertării prețurile ofertate sunt egale, atunci
autoritatea contractantă va solicita o nouă 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 derulată 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 modificări și completări
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: 
Cf prev L 101/2016, orice persoană care se consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al autorității
contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 7 zile începând cu ziua următoare
luării la cunoștință despre actul AC considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la C.N.S.C., fie pe cale judiciară la
instanța de judecată. Indif de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și AC

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 
Adresa: Drumul Taberei nr.  18;  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

 

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Anunt publicat: [SCNA1074057/04.08.2022] Pagina 3
Generat la: 26.09.2022 14:23


	Anunt de atribuire
	Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
	I.1) Denumire si adrese
	I.2) Achizitie comuna
	I.4) Tipul autoritii contractante
	I.5) Activitate principala

	Sectiunea II: Obiect
	Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
	II.1.1) Titlu
	II.1.2) Cod CPV principal
	II.1.3) Tipul contractului 
	II.1.4) Descrierea succinta
	II.1.6) Informatii privind loturile
	II.1.7) Valoarea totala a achizitiei

	Sectiunea II.2 Descriere
	II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
	II.2.3) Locul de executare
	II.2.4) Descrierea achizitiei publice


	Sectiunea IV: Procedura
	IV.1) Descriere
	IV.1.1) Tipul procedurii
	IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii
	IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
	IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)


	Sectiunea V: Atribuirea contractului
	V.2) Atribuirea contractului
	Contract de furnizare sistem antiincendiu arhivă
	V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
	V.2.2) Informatii privind ofertele
	V.2.3) Numele si adresa contractantului
	V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
	V.2.5) Informatii privind subcontractarea


	Sectiunea VI: Informatii complementare
	VI.3) Informatii suplimentare
	VI.4) Proceduri de contestare
	VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
	VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
	VI.4.3) Procedura de contestare
	VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
	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

	VI.5) Data expedierii prezentului anunt



