
Inchiriere licente Microsoft de tip Open Value
Subscription pentru perioada 2021-2023

Anunt de participare simplificat
 
 

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
Inchiriere licente Microsoft de tip Open Value Subscription pentru perioada 2021-2023
Numar referinta: 1.

 
II.1.2) Cod CPV principal
72500000-0 Servicii informatice (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

 
II.1.4) Descrierea succinta
              1.   Serviciul de închiriere a licenţelor Microsoft de tip Open Value Subscription - pentru perioada 2021-2023, conform
căruia,  compania va avea dreptul  de utilizare a  noilor  versiuni  ale  softurilor  cât  și  a  versiunilor  anterioare pe tot  parcursul
contractului.
2.   Serviciile de suport tehnic, pe perioada acordului cadru, la solicitarea  achizitorului.
 -   Administrarea contului de suport prin intermediul unui manager tehnic de cont dedicat, aparţinând Contractorului. Acesta va
lucra în strânsă legătură cu managerul tehnic de cont al producătorului.
-   Suportul pentru rezolvarea problemelor trebuie să fie disponibil 24 /24 ore pe zi, 7(şapte) zile pe săptămână. Suportul va fi
asigurat integral de către reprezentantul în România al producătorului tehnologiei, prin persoane ce vor fi vorbitori de limba romana
sau engleză;
-   Asistenţă suport cu privire la migrarea soluţiilor Microsoft de la versiuni anterioare la cea mai recentă versiune a produselor
disponibile în prezenta documentaţie.
 
Estimari cantitati minime si maxime  ale acordului cadru :   conform anexa 2  la caietul  de sarcini .
Estimări ale cantităților minime și maxime ale  contractelor  subsecvente : conform caiet  de sarcini;
 
Frecvența contractelor care urmează să fie atribuite:  1( unu) contract subsecvent/an.
 
Valoarea estimata maxima a acordului cadru pe o perioada de 36 de luni: 870.000,0 lei fara TVA.
Valoarea estimata minima  a acordului cadru pe o perioada de 36 de luni: 840.000,0 lei fara TVA.
 
Valorea estimata a  celui mai mare contract subsecvent: 290.000 lei fara TVA.
 
Numarul de  zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile
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Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări  cu 3 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit .

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Intervalul intre : 840000 si 870000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a
acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii) 

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu
Pot fi depuse oferte pentru: -

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 72500000-0 Servicii informatice (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare: 
conform Caiet de Sarciniconform Caiet de Sarcini

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
conform Caiet de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu
Tip finantare: Alte fonduri

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice
III.1) Conditii de participare

 
III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Cerinta 1 :
Ofertant unic, ofertant asociat (lider asociere,asociati), terti sustinatori, subcontractanti dupa caz, nu trebuie sa se regaseasca in
situatiile prevazute la art. 177,178,180,73 din Legea achizitiilor sectoriale nr.99/2016.
 
Modalitatea de indeplinire a cerintei :
Initial, toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant unic, lider/ ofertant asociat, subcontractanti, terti
sustinatori,dupa caz) vor completa  Documentul Unic de Achizitii European (DUAE  ) în conformitate cu  art. 202 alin. 1 din Legea
99/2016, cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE se va face în SEAP în mod direct, după autentificarea in sistem si
accesarea prezentei proceduri de către fiecare participant. (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa
www.elicitatie. ro în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE).Fiecare dintre ofertanti (lider asociere, asociati), terti
sustinatori, subcontractanti, dupa caz, trebuie sa incarce documentele cu semnatura electronica extinsa proprie, bazata pe un
certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii  de certificare acreditat.  Ulterior,  entitatea  contractanta va solicita doar
ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile , prezentarea documentelor justificative
care demonstreaza indeplinirea cerintelor  asumate prin completarea DUAE, dupa stabilirea clasamentului, intr-un termen de 5 zile
lucratoare, pentru prezentarea documentelor, cu posibilitatea prelungirii  cu maxim 5 zile lucratoare, la solicitarea motivata a
ofertantului.
Documente justificative :
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a). Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire  la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii .
b). Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al
respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
c). Dupa caz, documente prin care se demonstreaza ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179,
alin.2, art.180,alin 2, art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
d). Alte documente edificatoare  , dupa caz .
 
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de
natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178 si 180, entitatea
contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau
judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
 
Cerinta nr.2.
 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de
atribuire sunt:
1.Director General - Daniel Georgescu;
2.Director Executiv, Directia Juridica - Diana Niculescu;
3.Director Economic, Directia Economica – Cornelia Popescu;
4. CFPP Economist -Cristina Poenaru ;
5. Sef Serviciu Achizitii –Camelia Sirbu;
6. Sef Birou Informatizare- Carmen Manescu
 
Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre
documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire,
daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.
Cerinta 1
 Conform art.186 , alin(1) din Legea nr.99/2016, operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească forma de înregistrare
şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este
stabilit operatorul economic din care sa reiasa ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului de achizitie sectoriala .
 
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei :
Pentru ofertanti persoane juridice/fizice romane:
- Initial, toti operatorii economici participanti la procedura (ofertant unic, lider /ofertant asociat, subcontractanti, terti sustinatori,
dupa caz) vor completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) cu informatiile aferente situatiei lor.
- Ulterior, Entitatea contractanta va  solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire tuturor ofertelor
admisibile   ,  prezentarea documentulelor   justificative care demonstreaza indeplinirea cerintelor  de calificare asumate prin
completarea DUAE.
Documente justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) referitoare la capacitatea
de exercitare a activității profesionale includ,  fără a se limita la:
- certificate eliberate  registrul comerțului  ;
Pentru persoane fizice/juridice straine:
a) Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
 b) Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
Documentele redactate in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata. Fiecare document redactat in alta limba
decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/fizice romane
 
In situația în care vor fi executate părți din contract de către  asociati /subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența
activităților principale/secundare  cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către fiecare asociat/ subcontractanți, pentru
partea din contract pe care o vor realiza In cazul in care ofertantul se bazeaza pe sustinerea unui/ unor  tert / terti fiecare dintre
acestia trebuie sa  prezinte documentele justificative pentru indeplinirea cerintei
 
 
În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Entitatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici
implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru
este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii,  conform art.205 alin.(1) din Legea 99/2016 privind achizitiile
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sectoriale cu completarile si modificarile ulterioare.
 

III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Nu
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: -

 
III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare
Lista si descrierea succinta a regulilor si criteriilor: -

 
III.1.6) Depozite si garantii solicitate
              Cuantum garanție de participare:  2900 lei. 
Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat
sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Garantia trebuie sa fie irevocabila .
Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-
limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Perioada de valabilitate va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei : 4 luni de la data limita de depunere oferte.
 
Pentru garantia constituita prin transfer bancar, contul bancar este RO 23BACX 0000 0092 0045 6014 UniCredit Bank iar in detaliile
tranzactiei se va mentiona nr. Anuntului de participare. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică,
până la data limită de depunere a ofertelor. După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul
prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor
cu regim special ( cec, bilet la ordin) a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.
In cazul asocierii, garantia se constituie în numele asocierii și se menționeaza că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de op.
economici.
Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, insotita de traducerea autorizată in limba romana.
Pentru constituirea garanției de participare de către operatori economici din afara României, pentru conversia dintr-o altă monedă,
se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Națională a României (www.bnr.ro) valabil data publicării Anunțului de
participare în SEAP.
 

 

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.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 19.10.2020 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana

 
IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
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Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 19.02.2021
Durata in luni: 4

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2020; Ora locala: 15:00
Locul: 
In SEAP

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.1) Informatii privind periodicitatea
Aceasta achizitie este periodica: Nu
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: -

 
VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu
Se va accepta facturarea electronica: Nu
Se vor utiliza platile electronice: Nu

 
VI.3) Informatii suplimentare
              In cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri
financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care are pretul cel mai scazut .
Toate comunicarile intre ofertanti si entitatea contractanta se vor face exclusiv on-line;
Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, Entitatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte
dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de
atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

 
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: 
In conformitate cu Legea nr. 101/2016, cu modificari si completari ulterioare .

 
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:  907015;  Tara:  Romania;  Telefon:  +40  241702700;  Fax:  -E-mail:
compania@acn.ro; Adresa internet: (URL) www.acn.ro; 

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2020
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