
ACHIZITIE  ECHIPAMENTE  DE ÎNREGISTRARE AUDIO
Anunt de participare

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE 
Cod de identificare fiscala: 4364748; Adresa: Strada: Libertăţii, nr. 12; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod postal:
050706;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Luminita  Lapedatu;  Telefon:  +40  213193827;  Fax:  +40  213193885;  E-mail:
lapedatu_luminita@mpublic.ro; Adresa internet: (URL) www.mpublic.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.3) Comunicare
Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la: (URL) https://e-
licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100158203
Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: 
adresa mentionata mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse: 
adresa mentionata mai sus

 
I.4) Tipul autoritii contractante
Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

 
I.5) Activitate principala
Ordine si siguranta publica

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
ACHIZITIE  ECHIPAMENTE  DE ÎNREGISTRARE AUDIO
Numar referinta: 4364748_2022_PAAPD1373662

 
II.1.2) Cod CPV principal
31711110-7 Emitatoare-receptoare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Contract de furnizare echipamente de înregistrare audio   (tip 1 – 45 buc., tip 2 – 45 buc.) ) Împărţire în loturi :   Lot 1- 45
buc.   Echipament tip 1 supraveghere audio ;    Lot 2      45 buc.  Echipament tip 2 supraveghere audio.   Furnizare echipamente
specifice activității de urmărire penală.                                                                                                
Contractele de furnizare sunt de natura celor pentru achiziție de produse sensibile și se încadrează în prevederile OUG nr.114/2011.
Specificațiile tehnice vor fi transise numai operatorilor economici selectați și care vor încheia un acord de confidențialitate cu
Autoritatea Contractantă.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 899608,41; 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
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Contractul este împartit în loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate Loturile

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Echipament tip 1 pentru supraveghere audio

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 31711110-7 Emitatoare-receptoare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sediul Parchetului de pa lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Bulevardul Libertății  nr.  12-14, sector 5, BucureștiSediul
Parchetului de pa lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Bulevardul Libertății nr. 12-14, sector 5, București

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de echipamente de tip 1 pentru supraveghere audio cod CPV 31711110-7 care sunt de natura produselor sensibile așa
cum sunt definite în OUG 114/2011

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 548159,66; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 90
Contractul se reînnoieste: Nu

 
II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: 3 /Numarul maxim:  7
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
1.Criterii de selectie:
Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza clasamentului întocmit de comisia de evaluare, în urma punctarii criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si la capacitatea economico-financiara, astfel:  Pi= P1i+P2i ; Pi  ≤  Pmax  ; P1i - punctaj obtinut de
un candidat la criteriul nr. 1;  P2i - punctaj obtinut de un candidat la criteriul nr. 2;  Pmax  - punctaj maxim care poate fi obtinut de
un candidat (100 pct.);      Pi – punctajul total obtinut de un candidat.   
Criteriul nr. 1 = capacitatea tehnica: valoarea totala a livrarilor de produse similare realizate în ultimii 5 ani (experienta similara) - 70
puncte.  P1i = (70 x V1i/ V1 max);  V1i = valoarea totala a livrarilor de produse similare realizata de candidatul “i” în ultimii 5 ani;  V1
max = cea mai mare valoare totala a livrarilor de produse similare realizate în ultimii 5 ani, dintre toate candidaturile depuse.  NOTA:
pentru calculul valorii totale a livrarilor de produse similare realizate de un candidat în ultimii 5 ani, vor fi luate în calcul doar
contractele încheiate în ultimii 5 ani si care au avut ca obiect producerea / comercializarea / integrarea / instalarea  sisteme de
supraveghere din categoria ”mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele
de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii” astfel definite in OUG 43/2002 privind
Directia Nationala Anticoruptie. 
Criteriul nr. 2 = capacitatea economico-financiara: suma cifrelor de afaceri anuale, pe ultimii 3 ani calculati prin raportare la data
limita de depunere a candidaturilor -  30 puncte.  P2i = (30 x V2i/ V2 max);  V2i = suma cifrelor de afaceri anuale realizate de
candidatul “i” în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor;  V2 max = cea mai mare suma a
cifrelor de afaceri anuale realizate în ultimii 3 ani, dintre toate candidaturile depuse.   NOTA: în situatia în care numarul de candidati
care îndeplinesc toate criteriile de calificare este mai mic decât 7, nu va mai fi necesara întocmirea clasamentului de catre comisia de
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evaluare, toti candidatii calificati fiind selectati pentru etapa a II-a a procedurii de atribuire. În cazul în care o singura candidatura
îndeplineste criteriile de calificare si selectie procedura de atribuire va continua cu operatorul economic calificat.

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Proiectul „Combaterea Criminalității și a Corupției” finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014-
2021
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 
II.2.14) Informatii suplimentare
3. Pentru luarea la cunostinta a eventualelor solicitari de clarificari cu privire la documentatia de atribuire din prima etapa si a
raspunsurilor aferente, candidatii trebuie sa consulte în permanenta sectiunea ,,documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de
participare publicat în SEAP.  Mijloace de comunicare: fax sau e-mail (datele de contact se regasesc la Sectiunea I.1) din anuntul de
participare).  Orice solicitare de clarificari referitoare la aceasta procedura se transmite în scris. 
4.  Informatii privind etapa a II-a a procedurii:  Invitatia de participare la etapa a II-a a procedurii, va fi transmisa numai candidatilor
care au fost calificati dupa parcurgerea etapei I a procedurii de atribuire.

 
II.2.1) Titlu 
2 Echipamente tip 2 pentru supraveghere audio

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 32332300-2 Aparate de inregistrare a sunetelor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Sediul Parchetului de pe lângă Înalt CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE NR.12-14, SECTOR 5, BUCUREȘTISediul Parchetului de pe lângă
Înalt CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE NR.12-14, SECTOR 5, BUCUREȘTI

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Furnizare de echipamnete de tip 2 pentru supraveghere audio cod CPV 32332300-2, care sunt de natura produselor sensibile așa
cum sunt definite în OUG 114/2011

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 351448,75; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 90
Contractul se reînnoieste: Nu
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II.2.9) Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia
procedurilor deschise)
Numarul de candidati preconizat: -
sau Numar minim preconizat: 3 /Numarul maxim:  7
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
1.Criterii de selectie:
Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza clasamentului întocmit de comisia de evaluare, în urma punctarii criteriilor
referitoare la capacitatea tehnica si la capacitatea economico-financiara, astfel:  Pi= P1i+P2i ; Pi  ≤  Pmax  ; P1i - punctaj obtinut de
un candidat la criteriul nr. 1;  P2i - punctaj obtinut de un candidat la criteriul nr. 2;  Pmax  - punctaj maxim care poate fi obtinut de
un candidat (100 pct.);      Pi – punctajul total obtinut de un candidat.   
Criteriul nr. 1 = capacitatea tehnica: valoarea totala a livrarilor de produse similare realizate în ultimii 5 ani (experienta similara) - 70
puncte.  P1i = (70 x V1i/ V1 max);  V1i = valoarea totala a livrarilor de produse similare realizata de candidatul “i” în ultimii 5 ani;  V1
max = cea mai mare valoare totala a livrarilor de produse similare realizate în ultimii 5 ani, dintre toate candidaturile depuse.  NOTA:
pentru calculul valorii totale a livrarilor de produse similare realizate de un candidat în ultimii 5 ani, vor fi luate în calcul doar
contractele încheiate în ultimii 5 ani si care au avut ca obiect producerea / comercializarea / integrarea / instalarea  sisteme de
supraveghere din categoria ”mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele
de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii” astfel definite in OUG 43/2002 privind
Directia Nationala Anticoruptie. 
Criteriul nr. 2 = capacitatea economico-financiara: suma cifrelor de afaceri anuale, pe ultimii 3 ani calculati prin raportare la data
limita de depunere a candidaturilor -  30 puncte.  P2i = (30 x V2i/ V2 max);  V2i = suma cifrelor de afaceri anuale realizate de
candidatul “i” în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor;  V2 max = cea mai mare suma a
cifrelor de afaceri anuale realizate în ultimii 3 ani, dintre toate candidaturile depuse.   NOTA: în situatia în care numarul de candidati
care îndeplinesc toate criteriile de calificare este mai mic decât 7, nu va mai fi necesara întocmirea clasamentului de catre comisia de
evaluare, toti candidatii calificati fiind selectati pentru etapa a II-a a procedurii de atribuire. În cazul în care o singura candidatura
îndeplineste criteriile de calificare si selectie procedura de atribuire va continua cu operatorul economic calificat.

 
II.2.10 Informatii privind variantele
Vor fi acceptate variante: Nu

 
II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
II.2.12)Informatii privind cataloagele electronice
Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

 
II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da
Identificarea proiectului: Proiectul „Combaterea Criminalității și a Corupției” finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014-
2021
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: -

 
II.2.14) Informatii suplimentare
3. Pentru luarea la cunostinta a eventualelor solicitari de clarificari cu privire la documentatia de atribuire din prima etapa si a
raspunsurilor aferente, candidatii trebuie sa consulte în permanenta sectiunea ,,documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de
participare publicat în SEAP.  Mijloace de comunicare: fax sau e-mail (datele de contact se regasesc la Sectiunea I.1) din anuntul de
participare).  Orice solicitare de clarificari referitoare la aceasta procedura se transmite în scris. 
4.  Informatii privind etapa a II-a a procedurii:  Invitatia de participare la etapa a II-a a procedurii, va fi transmisa numai candidatilor
care au fost calificati dupa parcurgerea etapei I a procedurii de atribuire.

 

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: 
VALABIL PENTRU AMBELE LOTURI:  Candidatii vor face dovada ca nu se incadreaza in nici una din situatiile stipulate la art. 150, art.
155 si art. 156 din OUG nr. 114/2011
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Documente solicitate:
 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din OUG nr. 114/2011 (conform Formular nr. 6 din
Anexa Formulare Etapa I); declaratia se va prezenta si de subcontractant si de tertul sustinator, daca este cazul, iar în cazul unei
asocieri, va fi prezentata de catre toti membrii asocierii.  În cadrul autoritatii contractante, personalul de conducere cu functie de
decizie în ceea ce priveste aceasta procedura sunt: Gabriela SCUTEA - procuror general,  Madălina-Maria MILITARU – prim adjunct
procuror general, Cătălin-Andrei POPESCU – adjunct procuror general, Denisa CRISTODOR – procuror șef seție SUPC, Carmen
ȚUNDREA – procuror șef serviciu tehnic, Georgeta CODESCU – Manager economic DEFA, Adrian GAVRILESCU – Coordonator UMP,
Adrian PANAIT – Șef SIAP, Alexandru-Ștefan PREDESCU – manager proiect, George ROTARU – specialist SUPC.
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 155 din OUG nr. 114/2011 (conform Formular nr. 4 din
Anexa Formulare Etapa I); declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, iar în cazul unei asocieri, va fi prezentata
de catre toti membrii asocierii.
 3. Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 156 din OUG nr. 114/2011 (conform Formular nr. 5 din
Anexa Formulare Etapa I); declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, iar în cazul unei asocieri, va fi prezentata
de catre toti membrii asocierii.
 4. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale,
precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, din care sa reiasa ca, la nivelul lunii anterioare celei în care depune
candidatura, candidatul nu are datorii scadente, astfel:
 a) pentru persoane juridice române:  - certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte ca operatorul
economic nu are datorii catre bugetul de stat pentru luna anterioara celei în care se depun candidaturile. În cazul unei asocieri,
documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii;  - certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale, din care sa rezulte ca
operatorul economic nu are datorii catre bugetul local pentru luna anterioara celei în care se depun candidaturile. În cazul unei
asocieri, documentul va fi prezentat de catre toti membrii asocierii.
  b) pentru persoane juridice straine:  - operatorii  economici nerezidenti (straini)  au dreptul de a prezenta orice documente
edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul
de stat si bugetul local, în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale
tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de
traducerea autorizata a acestora în limbile  româna sau engleza.  În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit
candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. 4 lit.b), autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria
raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie
autentificata data în fata unui  notar,  a unei  autoritati  administrative sau judiciare sau a unei  asociatii  profesionale care are
competente în acest sens.
 5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, (conform Formular nr. 8 din Anexa Formulare Etapa I).  
 Documentele mentionate mai sus vor fi  depuse în oricare din formele:  original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea
“conform cu originalul”.    Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care se încadreaza în una
din  situatiile  stipulate  la  art.  150,  155  si/sau  art.  156  din  OUG nr.  114/2011  sau  candidatii  care  nu  prezinta  documentele
susmentionate.
VALABIL  PENTRU  AMBELE  LOTURI:  Candidatii  vor  face  dovada  ca  sunt  înregistrati  si  ca  au  în  obiectul  de  activitate
producerea/comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
a) persoane juridice române:  - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse în certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor; 
b) persoane juridice straine:  - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de
înregistrare/atestare ori  apartenenta din punct de vedere profesional,  în conformitate cu prevederile legale din tara în care
candidatul este rezident. Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora în limbile româna sau engleza.
Documentele mentionate mai sus vor fi depuse în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform
cu originalul”.  
 Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care nu sunt înregistrati si care nu au în obiectul
de activitate producerea / comercializarea produselor de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire.

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cerinta minima de calificare:
Candidatul trebuie sa demonstreze ca, în ultimii 3 ani, a realizat o cifra de afaceri globala de minim:
 - 1.500.000 lei fara TVA  dacă depune ofertă pentru ambele loturi LOT 1 + LOT2
 - 1.000.000 lei fara TVA  dacă depune ofertă pentru Lot 1
  -  500.000 lei fara TVA  dacă depune ofertă pentru Lot 2
Echivalenta lei-euro se va calcula la un curs de schimb mediu anual dupa cum urmeaza:
• pentru anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei; 
• pentru anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei; 
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• pentru anul 2021: 1 euro = 4,9204 lei; 
Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro sau lei vor utiliza cursurile de schimb medii anuale lei/valuta
comunicate de catre Banca Nationala a României si vor specifica cursurile utilizate în documentul depus. - Documente solicitate:
1. Declaratia privind cifra de afaceri globala (Formular nr. 9 - Anexa Formulare Etapa I). 
2. Bilanturile contabile pentru anii 2019, 2020 și 2021, vizate si înregistrate de organele competente sau orice alte documente legale
edificatoare prin care candidatul poate dovedi capacitatea economico-financiara aferenta anilor 2019, 2020 si 2021, cum ar fi:
rapoartele anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil etc., daca în
tara de origine nu se emite document echivalent bilantului contabil - copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu originalul” semnat si
stampilat. Nu se solicita bilantul contabil pe primele 6 luni ale anului 2022.
NOTA:
(1) Capacitatea economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice
existente între candidat si persoana respectiva, cu respectarea celorlalte conditii impuse prin prezenta documentatie.  (2) În cazul în
care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci
acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective,
încheiat în forma autentica, conform prevederilor art. 161, alin. (2) din OUG 114/2011 (Formular nr. 12, Anexa Formulare Etapa I).
Suplimentar Formularului 12, candidatul va prezenta documente comunicate de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul
efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente ce se vor constitui corp comun la
angajamentul emis de tertul sustinator. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 si 156 (va prezenta completate Formulare nr. 4 si 5 - Anexa
Formulare Etapa I),
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin
luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.  În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a
unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza în conditiile prevazute la alin. (2). În situatia în care
candidaturile depuse nu contin documentele în forma solicitata, resursele operatorilor economici sustinatori nu vor fi luate în
considerare. Documentele mentionate mai sus vor fi  depuse în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu
mentiunea “conform cu originalul”. 
Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Vor fi exclusi din cadrul procedurii candidatii care nu îndeplinesc cerinta minima referitoare la
cifra de afaceri globala si/sau candidatii care nu prezinta documentele susmentionate.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Cerinta minima de calificare:
Candidatul trebuie să fi executat, în ultimii 5 ani, calculati pâna la data limita de depunere a candidaturilor, livrări de produse în baza
unor contracte ce au avut ca obiect producerea / comercializarea /  de echipamente de înregistrare audio sau audio-video pe
teritoriul Romaniei (pentru a nu exista incompatibilitati de nivel tehnologic) sau similare produselor, de natura celor care fac obiectul
prezentei proceduri de atribuire și care individual/cumulat să fi avut o valoare de cel puțin:
- 800.000 lei dacă depune ofertă pentru Lot 1 + Lot 2
- 500.000 lei dacă depune ofertă pentru Lot 1
- 300.000 lei dacă depune ofertă pentru Lot 2
În cazul în care contractele anterioare au fost încheiate în euro, echivalenta lei – euro se va calcula la un curs de schimb mediu anual
dupa cum urmeaza:
• pentru anul 2017: 1 euro = 4,5682 lei; 
• pentru anul 2018: 1 euro = 4,6535 lei; 
• pentru anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei; 
• pentru anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei; 
• pentru anul 2021: 1 euro = 4,9204 lei; 
se va utiliza cursul mediu
leu/euro comunicat de B.N.R. cu doua luni inaintea celei in care a fost stabilita data limita pentru depunerea candidaturii 
Candidatii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza cursurile de schimb medii anuale lei/valuta
comunicate de catre BNR si vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse.
Informațiile aferente acestei sectiuni, respectiv specificațiile tehnice ale produselor, se vor transmite doar candidatilor calificati si
selectati dupa finalizarea etapei I, odata cu invitatia de participare cu oferta la etapa a II-a a procedurii și cu semnarea  acordului de
confidențialitate de către aceștia. - Document solicitat: 
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 5 ani* - (Formular nr. 10 - Anexa Formulare Etapa I ), din care sa
reiasa valoarea totala a  livrarilor de produse similare efectuate de candidat în ultimii 5 ani.  Declaratia va fi completata conform
Instructiunilor din cuprinsul Formularului nr. 10 - Anexa Formulare Etapa I. 
*NOTA:  Prin produse similare, autoritatea contractanta întelege ”mijloace adecvate pentru înregistrarea și stocarea informaţiilor
audio privitoare la fapte de natură penală sau corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare. 
(1) Capacitatea tehnica si profesionala a candidatului pentru îndeplinirea unui contract poate fi sustinuta si de o alta persoana,
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indiferent de natura relatiilor juridice existente între candidat si persoana respectiva. 
(2) În cazul în care candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate
cu prevederile alineatului precedent, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza
prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (conform Formular nr. 13 - Anexa Formulare Etapa I), prin care
aceasta confirma faptul ca va pune, neconditionat, la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Suplimentar
angajamentului ferm, ofertantul va prezenta documentele comunicate de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv
prin care acesta va asigura îndeplinirea propriului  anagajament de sustinere,  documente ce se vor constitui  corp comun la
angajamentul emis de tertul sustinator. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care
determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 si 156 (candidatul va prezenta Formulare nr. 4 si 5 –
Anexa Formulare Etapa  I completate si semnate de tertul sustinator),
(3) Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza
prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si
profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza în conditiile prevazute la alin. (2). Daca
operatorii  economici sustinatori nu depun documentele în forma solicitata, resursele acestora nu vor fi  luate în considerare.
Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii  contractante ca urmare a nerespectarii  obligatiilor prevazute în
angajament, aceasta din urma având posibilitatea de actiune directa împotriva sustinatorului.  Documentele mentionate mai sus vor
fi depuse în oricare din formele: original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. 
(4) Angajamentul ferm mentionat la alin. (2), va fi prezentat de candidat în forma autentica, conform prevederilor art. 165 din OUG
114/2011.   
Sanctiunea neîndeplinirii criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu îndeplinesc cerinta minima de calificare referitoare
la experienta similara, conform cerintei impuse, sau nu prezinta documentele care probeaza/confirma îndeplinirea cerintei vor fi
respinse.
1.) VALABIL PENTRU AMBELE LOTURI:
Candidatii  trebuie  sa  aiba  implementat  un  sistem  de  management  al  calitatii,  pentru  domeniul  de  activitate  producere/
comercializare sau similare produselor, de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, în conformitate cu
standardul ISO-9001 sau echivalent, pentru activitatea proprie de producere/ comercializare. - Candidații vor prezenta copie lizibila,
cu mențiunea ,,conform cu originalul” semnata si stampilata, dupa certificate emise de organisme independente acreditate, care
atesta  implementarea  si  mentinerea  unui  sistem  de  management  al  calitatii,  pentru  domeniul  de  activitate  producere/
comercializare sau similare produselor, de natura celor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, conform cu cerintele din
standardul ISO-9001 sau echivalent, sau orice alte documente prin care poate dovedi conformitatea cu standardul specificat sau
daca nu urmeaza aceleasi metode de standard ofertantul trebuie sa dovedeasca îndeplinirea nivelurilor de performanta stabilite de
acesta. 
Nota:
În cazul depunerii unei candidaturi în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei, pentru partea din
contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a candidaturilor.
Sanctiunea neîndeplinirii  criteriului: Candidaturile operatorilor economici care nu fac dovada îndeplinirii  cerintei de calificare
referitoare la asigurarea calitatii vor fi respinse.

 
III.1.5) Informatii privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este integrarea sociala si profesionala a
persoanelor cu handicap sau defavorizate: Nu
Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata: Nu

 
III.2) Conditii referitoare la contract

 
III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: -
Precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile: --

 
III.2.2) Conditii de executare a contractului
-

 
III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
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IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa

 
IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii

 
IV.1.4) Informatii privind reducerea numarului de solutii sau de oferte in timpul negocierii sau al
dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiiloe care trebuie discutate sau
al ofertelor care trebuie negociate: Nu

 
IV.1.5) Informatii privind negocierea
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor initiale fara a desfasura negocieri: Nu

 
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

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 10.11.2022 10:59

 
IV.2.3) Data estimata a expedierii invitatiilor de prezentare a ofertelor sau de participare catre candidatii
selectati
Data: 20.12.2022

 
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
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: -

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.01.2023; Ora locala: 10:59
Locul: 
La sediul Autorității Contractante, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din Bdul. Libertății nr.12-14, Sector 5,
București.

 

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
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              -Alegerea și justificarea procedurii de atribuire, precum și a accelerării acesteia
 Alegerea procedurii de atribuire respectiv, licitație restrânsă, s-a făcut tinând cont de valoarea estimată determinată la pct. 3.1 și de
prevederile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr 114/2011.
 Echipamentele tehnice, ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, se încadrează în categoria produselor sensibile prevăzute de art.
3, pct. 28 din O.U.G. 114/2011.
 Aplicarea procedurii  de licitație restrânsă, ca și  procedură generică, cu modalitate de desfășurare offline pentru achiziția acestor
echipamente a fost aprobată prin Ordinul nr. 301 din 28.12.2017 al Procurorului General al României privind aprobarea procedurii
operaționale ”Atribuirea contractelor de achiziție publică de produse sensibile în cadrul Ministerului Public”.
Având în vedere aceste mențiuni, calendarul estimativ al desfășurării procedurii de licitație restrînsă dar și, termenul de execuție al
contractului și efectuarea plății acestuia din proiectul „Combaterea Criminalității și a Corupției” considerăm ca absolut necesară și
întemeiată reducerea termenelor de depunere a candidaturilor precum și ulterior a ofertelor,  conform prevederilor art. 60 alin (2), (3) și
art. 67 alin. (6).
Astfel la etapa I de selecție propunem un termen de 25 zile între data postării în SEAP și data depunderii documentației la sediul PÎCCJ
 La  etapa II  de depunere oferte  tehnice și  financiare  termenul  între  ridicarea specificațiilor  tehnice și  completarea acordului  de
confidențialitate și data transmiterii ofertelor la sediul PÎCCJ să fie situat între minim 15 zile și maxim 25 zile.
- De la persoana de la:
- manager de proiect contact :  predescu_alexandru@mpublic.ro sau
-responsabili achiziție: panait_adrian@mpublic.ro;  popa_luminita@mpublic.ro

 
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: 
Utilizarea căilor de atac: Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a căilor de atac: Persoana care se considera vatamata
poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute in Legea nr. 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2022
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