Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Consumabile pentru echipamente periferice: tonere,
cartuşe

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Cod de identificare fiscala: RO 11087755; Adresa: Strada: Ecluzei , nr. 1; Localitatea: Agigea; Cod NUTS: RO223 Constanta; Cod postal:
907015; Tara: Romania; Persoana de contact: Camelia Sirbu; Telefon: +40 241702728; Fax: +40 241737711; E-mail: achizitii@acn.ro;
Adresa internet: (URL) www.acn.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.6) Activitate principala
Activitati portuare

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei
II.1.1) Titlu
Consumabile pentru echipamente periferice: tonere, cartuşe
Numar referinta: 3246

II.1.2) Cod CPV principal
30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Furnizare

II.1.4) Descrierea succinta
Achizitia de consumabile utilizabile pentru echipamente de birou cum ar fi: imprimante, copiatoare,faxuri.Toate
documentele privitoare la un anumit produs (buletine de încercări, rapoarte, fişe tehnice de securitate, etc.) trebuie să fie emise pe
codurile specifice producătorului consumabilului respectiv. Fiecare dintre acestea va indica şi codul produsului Original/OEM cu
care se face echivalenţa.
Nota: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia
de atribuire. Termenul limită stabilit pentru solicitarile de clarificari : 5 zile de la data publicarii Anuntului de participare simplificat.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit
,inainte cu 3 zile fata de data limita de depunere a ofertelor .

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

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 142762,10
Moneda: RON

Sectiunea II.2 Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
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Locul principal de executare:
Depozitul de materiale, str.Ecluzei, nr.1,loc. Agigea, jud. ConstantaDepozitul de materiale, str.Ecluzei, nr.1,loc. Agigea, jud. Constanta

II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitia de consumabile utilizabile pentru echipamente de birou cum ar fi: imprimante, copiatoare,faxuri.Toate documentele
privitoare la un anumit produs (buletine de încercări, rapoarte, fişe tehnice de securitate, etc.) trebuie să fie emise pe codurile
specifice producătorului consumabilului respectiv, conform Caiet de sarcini nr.21223/21.11.2019.

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
Un contract de achizitii publice

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
Consumabile pentru echipamente periferice: tonere, cartuşe
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
1541/08.04.2020 / 08.04.2020

V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 3
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
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
MEDA CONSULT S.R.L.
Cod de identificare fiscala: RO 15730038; Adresa: Strada Ion Ghica, Nr. 13; Localitatea: Targoviste; Cod NUTS: RO313 Dambovita;
Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 245210105; Fax: +40 245210105; E-mail: OFFICE@MEDACONSULT.RO; Adresa internet:
(URL) www.e-licitatie.ro; Contractul este un IMM Da

V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 172800
Valoarea totala a contractului/lotului: 142762,10
Moneda: RON

V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu
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Sectiunea VI: Informatii complementare
VI.3) Informatii suplimentare
Documentația de atribuire este afișată în SEAP, www.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin
intermediul serviciului online, pus la dispoziție gratuit de Comisia Europeană, disponibil la adresa de internet
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de două oferte admisibile cu prețuri egale ,
entitatea contractantă va transmite o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2
zecimale), iar ofertantii vor transmite răspunsul lor off-line (doar dacă nu există facilități tehnice de reofertare criptată în SEAP) caz în care
contractul va fi atribuit ofertantului care are prețul cel mai scăzut.
Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către entitatea contractantă.

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: -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA
Adresa: Str. Ecluzei, nr.1; Localitatea: Agigea; Cod postal: ; Tara: Romania; Telefon: +40 241707700; Fax: +40 241737711; E-mail:
compania@acn.ro; Adresa internet: (URL) www.acn.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
09.04.2020
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