Nr. iesire U.S.A.M.V.B. 2418/26.03.2019
ANUNT PUBLICITAR
PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA IN VEDEREA ATRIBUIRII
Contractului de furnizare publicatii periodice straine achizitionate prin abonament pentru
perioada 01.01.2019-31.12.2019,
necesare Bibliotecii Facultatii de Medicina Veterinara Bucuresti

Tip anunt: Cumpărare directa
Tip contract: Furnizare
Obiectul achizitiei: Achizitie publicatii periodice straine achizitionate prin abonament pentru
perioada 01.01.2019-31.12.2019, necesare Bibliotecii Facultatii de Medicina Veterinara Bucuresti
Cod CPV: 22120000-7 - Ziare, reviste specializate, periodice si reviste
Descrierea contractului: furnizare “publicatii periodice straine achizitionate prin abonament pentru
perioada 01.01.2019-31.12.2019, necesare Bibliotecii Facultatii de Medicina Veterinara Bucuresti
Condiții de contract: conform contractului atasat.
Valoarea estimată: 62.761,05 lei fără TVA
Condiții participare:
Oferta trebuie să cuprindă:
- Documentele de calificare
- Propunerea tehnica;
- Propunerea financiara;
Scrisoarea de înaintare va insoti oferta – se va completa Formular 1.
Documentele de calificare sunt:
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016 privind
achizițiile publice - Formularul 3 (se va completa si de catre asociați/subcontractanți/terti, dacă este
cazul)
– Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165, art.167 din Legea nr.98/2016
privind achizițiile publice - Formularul 4 (se va completa si de catre asociați/subcontractanți/terti,
dacă este cazul)
– Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 și
art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice - Formularul 5 (se va completa si de catre
asociați/subcontractanți/terti, dacă este cazul)
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- Dovada unei forme de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca operatorul economic este
legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca
are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens se va
depune certificat constatator – in oricare din formele: original/copie legalizată/copie
lizibilă „conform cu originalul”, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic
specific acestei achizitii, cu precizarea ca informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa
fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator.
- Informatii generale despre ofertant – Formular 2.
3. Propunerea tehnică – va cuprinde obligatoriu, fara însă a se limita la acestea, în strictă
corespondență cu prevederile caietului de sarcini, următoarele:
- Descrierea modului in care se vor duce la indeplinire cerintele din Caietul de sarcini. Se vor oferta
toate produsele cuprinse in caietul de sarcini. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.
- Se va prezenta o declarație pe proprie raspundere prin care ofertantul va indica faptul ca la
elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca si ca obligatiile vor fi respectate pe toata durata contractului, conform art. 51 din Legea
98/2016.
Institutiile competente de la care ofertantii pot obtine informatii privind reglementarile în vigoare:
Inspectoratul Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti. Adresa: Strada Radu Voda nr. 26-26A,
Sector 4, Bucuresti; Telefon: 0213311327. A.R.P.M. Bucuresti./ A.P.M. Bucuresti Adresa: Aleea
Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Cod Postal 060841; Telefon: +40 21 430 66 72; +40 21 430 66 73;+40
21 430 66 74; +40 21 430 66 77;/ 021 430 12 37, 021 430 12 38, 021 430 12 39.
- Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - Formular 6.
4. Propunerea financiară va cuprinde: Formularul de oferta - Formular nr. 7 si anexa la formular –
centralizatorul de preturi. Data pentru care se determina echivalenta leu/EURO: data aparitiei
anuntului publicitar in SICAP.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea
prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut.
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 03.04.2019, ora 15.00.
Ofertantii vor depune oferta intr-unul din urmatoarele moduri:
- fie la adresa de e-mail achizitii@usamv.ro – in acest caz documentele vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat, de reprezentantul legal al ofertantului sau de împuternicitul acestuia (caz în care vor fi
însotite si de împuternicire),
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- fie la Registratura U.S.A.M.V. din Bucuresti: B-dul Marasti, nr.59, 011464, sector 1, parter, corp A
Rectorat.
Fiecare oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare- formular 1.
Limba de redactare a ofertei: limba română
Informații suplimentare: Anunțul si documentația (Formulare, Caiet de sarcini, Draft
contract) se pot descărca de pe site-ul https://www.usamv.ro/index.php/ro/178-informatii-publice,
„ACHIZITII PUBLICE”.
Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail: achizitii@usamv.ro pâna în data de 01.04.2019.
Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu.
Evaluarea ofertelor se va realiza de catre comisia de evaluare desemnata pentru atribuirea
contractului. Comisia de evaluare va verifica corespondenta ofertei tehnice cu cerintele solicitate in
caietul de sarcini si in urma evaluarii ofertelor financiare va intocmi un clasament pe baza caruia se
va stabili oferta castigatoare.
Este obligatoriu ca operatorul economic sa fie inscris in SEAP/SICAP www.e-licitatie.ro. Produsele
care fac obiectul achizitiei se vor achizitiona din SICAP, de la operatorul economic declarat
castigator.
In termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea comunicarii din partea autoritatii contractante ca
oferta sa a fost declarata castigatoare, operatorul economic desemnat castigator trebuie sa-si publice
oferta in catalogul electronic. In aceste conditii operatorii economici care depun oferta vor indica in
cadrul formularului de informatii generale o adresa de e-mail valida.
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