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Planuri anuale de achizitii publice  

An  Denumire plan  Denumire detaliu plan   

Detaliu invitatie  

Tip legislatie: OUG nr.34/2006  
Autoritate contractanta: TRIBUNALUL CONSTANTA  
Numar invitatie: 384405 / 27.01.2016  
Denumire contract: Cartuse cu toner pentru imprimante si copiatoare  
Stare procedura: In Desfasurare  

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA  
I.1)   DESCRIERE  

I.1.1)   Sediul social  
TRIBUNALUL CONSTANTA  
Cod fiscal:  4700953,   Adresa:  str.Traian nr.31 Constanta, Constanta,  Telefon:  +40 0241547983,  Fax:  +40 0241547983 , 
 Email:  mihaela.ianca@gmail.com  

I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele: 
În SEAP  

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: 
In SEAP  

I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA  

I.2.1)   Tip Autoritate Sectorial: Nu  

I.2.2)   Tip Activitate: Altele (Justitie)  

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1)   DESCRIERE  

II.1.1)   Denumire contract: 
Cartuse cu toner pentru imprimante si copiatoare  

II.1.2)   Tip contract: Furnizare  

II.1.3)   Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice  

II.1.5)   Obiectul contractului: 
Lotul 1: 412 buc. cartuse cu toner "LEXMARK"; Lotul 2: 80 buc. cartuse cu toner diferite de "LEXMARK".  

II.1.6)   CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)  
II.1.7)   Impartire pe loturi: Da  

II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU  

II.2.1)   Valoare estimata: 265,080 RON  

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII  
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT  

III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare  



Conditii suplimentare  

Denumire  Descriere  

Garantie de participare  

Cuantum: lotul 1: 4.796,00 lei; lotul 2: 505,60 lei. Modul de constituire a garantiei de 
participare: - fie prin ordin de plata, aceasta se va face în contul 
RO44TREZ2315005XXX000417 Tribunalul Constanta, deschis la Trezoreria Constanta; - fie 
prin virament la o banca (Formular B1- Scrisoare de garantie bancara de participare cu oferta), 
de regula, din România sau, dupa caz, din strainatate, de preferinta cu corespondent în 
România, unde va deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante; -fie printr-un 
instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de 
asigurari, de regula, din România sau, dupa caz, din strainatate, de preferinta cu corespondent 
în România. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca atat in SEAP, scanata si 
semnata cu semnatura electronica si se va prezenta si in original, la sediul autoritatii 
contractante, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei indicata in anuntul de 
participare. Perioada de valabilitate: 30 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. 
Cursul de referinta al BNR leu/alta valuta avut în vedere la conversia în alta moneda va fi cel 
din data de 11.01.2016.  

Garantie de buna executie  

Cuantum: 7% din pretul contractului pe loturi, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de 
participare: - fie prin ordin de plata, aceasta se va face în contul 
RO44TREZ2315005XXX000417 Tribunalul Constanta, deschis la Trezoreria Constanta, iar 
documentul doveditor va fi depus în copie; - fie printr-un instrument de garantare emis în 
conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, de regula, din România 
sau, dupa caz, din strainatate, de preferinta cu corespondent în România. Perioada de 
valabilitate: 4 luni de la data terminarii contractelor.  

   
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE  

III.2.1)   Criterii de calificare 

Criterii de calificare 

Denumire    
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei  

 

 Descriere: 1.Informatii generale. 2.Declaratie în original pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006 (Formularul A1). 
3.Declaratie în original pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.181 din OUG nr.34/2006 (Formularul A2). 4.Certificat de participare cu 
oferta independenta în original, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Achizitii Publice nr.314/2010 (Formularul A3). 5.Declaratie în 
original pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006 (Formularul A4). Persoane ce 
detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate 
persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire): - Presedinte: GHEORGHE TEODOR-VIOREL - 
Vicepresedinte: MOCANU MIHAELA CRISTINA - Manager economic: MOCANU COSMIN - Consilier superior: BUGU MIHAITA - Expert asistent: VAMESU 
ADRIANA - Expert asistent: HOGEA ANDA - Specialist IT: IANCA MIHAELA - Referent: TANASE FLORICA - Specialist IT: ION IULIAN - Sef serviciu financiar-
contabilitate: TUPU MIHAELA 6.Declaratie în original, semnata de reprezentantul sau legal, prin care este confirmata îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata 
a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; operatorul economic desemnat câstigator va 
prezenta pâna la data încheierii contractului de furnizare Certificate fiscale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, 
inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de 
autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de 
stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta; pentru România este valabil certificatul fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite, 
Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local precum si certificatul fiscal emis de administratia financiara competenta). Din certificatele fiscale va rezulta ca 
ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor; in masura in care procedura de 
emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere 
potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 (intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011). 
Certificatele fiscale se vor depune în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Capacitatea de 
exercitare a activitatii profesionale Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Certificat constatator din care sa 
rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. In etapa evaluarii ofertelor, va fi solicitata ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea 
comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata. Certificat constatator emis 
de ONRC (sau alt document echivalent) din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. In etapa evaluarii ofertelor, va fi solicitata 
ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului 
in original/copie legalizata.  

Capacitatea tehnica si/sau profesionala     
 Descriere: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani (calculate pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de 
livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor 
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive 
obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza 
printr-o declaratie a operatorului economic.,Demonstrarea capacitatii tehnice de a produce/livra cartuse cu toner compatibile cu cele originale.,Îndeplinirea 
prevederilor Directivei EU2002/45/EC. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date  

 
 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA  
IV.1)   PROCEDURA  

IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta  

IV.1.2)   Modalitate de desfasurare: Procedura online  

IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE  

IV.2.1)   Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut  

 

IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronica: Nu  

IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE  

IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: 
S.E.A.P.  

IV.3.2)   Limba de redactare a ofertei: Romana  
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret: RON  

IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor: 03.02.2016 15:00  



IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor: -  
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei: 30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)  

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE  
VI.1)   MOD DE FINANTARE  

VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu  

VI.1.2)   Tip de finantare: Fonduri bugetare  

Data expedierii prezentei invitatii: 26.01.2016 16:13  

 

[Inapoi] [Detalii cerere de oferta] [Lista erate]   

Mihaita Bugu (TRIBUNALUL CONSTANTA) 
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