
Achiziție prin licitație deschisă împărțită pe două loturi:
LOT 1 : Server pentru software de comunicații criptate-

Cod CPV 48820000-2 și
LOT 2 : Software licențiat pentru comunicații criptate-

Cod CPV 48210000-3
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:  Gut  Laurentiu;  Telefon:  +40  213193885;  Fax:  +40  213193885;  E-mail:
gut_laurentiu@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/100111623
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
Achiziție prin licitație deschisă împărțită pe două loturi:
LOT 1 : Server pentru software de comunicații criptate-Cod CPV 48820000-2 și
LOT 2 : Software licențiat pentru comunicații criptate- Cod CPV 48210000-3
Numar referinta: Contract de finantare nr. 1/96049/27.11.2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
48820000-2 Servere (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare / Cumparare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Prezenta procedură de achiziție se derulează în cadrul proiectului ,,Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei, finanţat prin
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021,, . Oportunitatea realizării acestei achiziții rezultă din Contractul de finanţare numărul
1/96049/27.11.2018 și din strategia de contractare și se vor respecta prevederile:
o   Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
o   Planului de achiziţii al proiectului, anexă la contractul de finanţare menţionat anterior;
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II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 127135,83; 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: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 2

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Furnizare Server pentru software de comunicații criptate

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48820000-2 Servere (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Municipiul București, B-dul Libertății nr. 14, sector 5, Cod poștal: 050706.Municipiul București, B-dul Libertății nr. 14, sector 5, Cod
poștal: 050706.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
În cadrul programului Justiţie al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) are calitatea de Promotor de Proiect (PP) pentru proiectul „Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei”
gestionând o alocare financiară de 4.250.000 Euro.
De  asemenea,  Parchetul  de  pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  este  Lider  de  Parteneriat,  implementând proiectul
“Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 împreună cu Direcţia Naţională
Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
În PAAP- Revizia 7/02.06.2020 aprobat de procurorul general  este programat să se efectueze în cadrul Activității 4. Finalizarea
modernizării tehnice a parchetelor (Tehnical upgrade of prosecutors offices completed )- subactivitățile de achiziții:
•   4.4.5 –  Server pentru software de comunicații criptat  1 buc
•   4.4.7 –  Software licențiat comunicații criptate 1 buc
Activitățile procurorilor și specialiştilor depind într-o foarte mare măsură de dotarea cu echipamente de tehnică de calcul care să
permită colectarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor rezultate de activitatea de urmărire penală, a probelor
Obiectivul general al proiectului “Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021”
este întărirea capacităţii Ministerului Public de a combate criminalitatea şi corupţia, contribuind în acest sens la întărirea statului de
drept şi a sistemului judiciar în ansamblul său.
Furnizarea de echipamente și soft de tehnică de calcul - Lotul 1 și Lot 2 -  prin programul Justiţie al Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021, contribuie la desfăşurarea cu celeritate şi în condiţii optime a activităţii de urmărire penală.
Prin aceasta, achiziţionarea de produse informatice contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului, respectiv combaterea
criminalităţii determinând întărirea sistemului judiciar în ansamblul său.
Astfel, colectarea și prelucrarea în timp real a probelor cu ocazia audierilor, pe de o parte, și cu ocazia cercetării la locul săvârşirii
faptei, pe de altă parte, determină creşterea calitativă a investigaţiilor prin asigurarea unor probe vor fi supuse unui risc cât mai
scăzut de a se degrada şi determină reducerea timpului alocat cercetării şi interpretării acestor probe în contextul urmăririi penale,
pe cale de consecinţă realizându-se mai rapid tragerea la răspundere penală a celor care au săvârşit fapte prevăzute de legea
penală.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 57136,87; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
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lot)
 

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii
Durata in luni: -; Durata in zile: 45
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: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
Modul de stabilire a ofertei câștigătoare potrivit criteriului de atribuire stabilit: ,, prețul cel mai scăzut,,.
Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc, in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va
departaja oferta câștigătoare astfel:
•   Lot 1 - va fi declarată câștigătoare oferta care va prezenta caracteristici tehnice și funcționale superioare celor minime stabilite în
caietul de sarcini și afață de ceilalți competitori cu oferte de preț egale;

 
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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Termenul de livrare este de maxim 45 zile de la semnarea contractului.
Un produs este considerat livrat atunci când toate cantitățile prevăzute în cadrul contractului au fost realizate, iar produsul este
acceptat de autoritatea contractantă prin proces verbal de recepție.
Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la sediul  Autorității Contractante, respectiv municipiul București, b-dul Libertății nr. 12-
14, sector 5.
Contractantul va furniza produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora, către
destinaţia stabilită.
Transportul si toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.
Destinatia de livrare este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, municipiul București, b-dul Libertății nr. 12-14,
Sector 5.
Contractantul este responsabil pentru livrarea produselor,  în termenul de  maxim 45 de zile de la semnarea contractului, şi se
consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de
întârziere sau costuri suplimentare.
  Produsele vor fi inscripţionate cu elementele de vizibilitate ale proiectului, în conformitate cu Manualul de Comunicare şi Design
pentru Granturile EEA şi Norvegiene 2014-2021, https://www.eeagrants.ro/documente/pg/3), cu recomandările Operatorului de
Program şi ale finanţatorului prin consultare directă cu Beneficiarul înainte de darea în execuție, dacă acest lucru este posibil.
 
Conform art. 35, alin. (2), lit. a) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare este in
cuantum de:
-   570 lei pentru Lot 1
si  se va constitui  prin virament bancar în contul  RO51TREZ7005005XXX000216 deschis  la  ATCPMB, cod fiscal  4364748,  sau
instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii
sau depunere în numerar la casieria PÎCCJ.
In cazul prezentarii garantiei de participare sub forma de instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de
asigurari se va prezenta Formularul 2. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca în SEAP, cel mai tarziu la data si ora
limita stabilite pentru depunerea ofertelor.
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Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv  60 de
zile.
In cazul depunerii de oferte in asociere, instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod explicit faptul ca garantia este
constituita in numele asocierii si ca acopera in mod solidar pe toti membrii grupului de ofertanti.
Instrumentele de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constit., astfel cum prevede art. 36 alin. (3) din HG nr.
395/2016, iar instrumentul de garantare trebuie sa respecte preved. art. 36 alin. (4) din HG 395/2016.
Conform art. 132 alin (3) din HG 395/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de
participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere
a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.
Garantia emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de
participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile
calendaristice. Retinerea garantiei, se va face, in cond. art. 37 alin. 1 din HG nr. 395/2016.
Restituirea garant. se realizeaza conf. art. 38 din HG 395/2016.
 
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Capitolul 50.08 Fonduri externe nerambursabile
Capitolul 61.08 Ordine publică şi siguranță națională
- 15% - art. 58.31.01 Cofinanţare naţională 
- 85% - art. 58.31.02 Finanțare externă nerambursabilă aferentă Mecanismului Financiar Norvegian

 
II.2.1) Titlu 
2 Furnizare software licențiat pentru comunicații criptate

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48210000-3 Pachete software pentru retele (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
Municipiul București, B-dul Libertății nr. 14, sector 5, Cod poștal: 050706.Municipiul București, B-dul Libertății nr. 14, sector 5, Cod
poștal: 050706.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Prezenta procedură de achiziție se derulează în cadrul proiectului ,,Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei, finanţat prin Mecanismul
Financiar  Norvegian  2014-2021,,  .  Oportunitatea  realizării  acestei  achiziții  rezultă  din  Contractul  de  finanţare  numărul
1/96049/27.11.2018 și din strategia de contractare și se vor respecta prevederile:
o   Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
o   Planului de achiziţii al proiectului, anexă la contractul de finanţare menţionat anterior;
Obiectivul general al proiectului “Combaterea Criminalităţii şi a Corupţiei, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021”
este întărirea capacităţii Ministerului Public de a combate criminalitatea şi corupţia, contribuind în acest sens la întărirea statului de
drept şi a sistemului judiciar în ansamblul său.
Furnizarea de echipamente și soft de tehnică de calcul - Lotul 1 și Lot 2 -  prin programul Justiţie al Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021, contribuie la desfăşurarea cu celeritate şi în condiţii optime a activităţii de urmărire penală.
Prin aceasta, achiziţionarea de produse informatice contribuie la realizarea obiectivului general al proiectului, respectiv combaterea
criminalităţii determinând întărirea sistemului judiciar în ansamblul său.
Astfel, colectarea și prelucrarea în timp real a probelor cu ocazia audierilor, pe de o parte, și cu ocazia cercetării la locul săvârşirii
faptei, pe de altă parte, determină creşterea calitativă a investigaţiilor prin asigurarea unor probe vor fi supuse unui risc cât mai
scăzut de a se degrada şi determină reducerea timpului alocat cercetării şi interpretării acestor probe în contextul urmăririi penale,
pe cale de consecinţă realizându-se mai rapid tragerea la răspundere penală a celor care au săvârşit fapte prevăzute de legea
penală.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 69998,96; Moneda: RON
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(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: 45
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: - /Numarul maxim:  -
Criterii obiective pentru selectarea unui numar limitat de candidati: 
Modul de stabilire a ofertei câștigătoare potrivit criteriului de atribuire stabilit: ,, prețul cel mai scăzut,,.
Departajarea ofertelor cu punctaj egal, situate pe primul loc, in cazul in care vor exista punctaje egale, autoritatea contractanta va
departaja oferta câștigătoare astfel:
•   Lot 2 - va fi declarată câștigătoare oferta care va prezenta posibilitatea de efectuare up-date la soft cu durata cea mai mare dintre
ofertele egale.

 
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: Alte finantari
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Alte finantari

 
II.2.14) Informatii suplimentare
Termenul de livrare este de maxim 45 zile de la semnarea contractului.
Un produs este considerat livrat atunci când toate cantitățile prevăzute în cadrul contractului au fost realizate, iar produsul este
acceptat de autoritatea contractantă prin proces verbal de recepție.
Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la sediul  Autorității Contractante, respectiv municipiul București, b-dul Libertății nr. 12-
14, sector 5.
Contractantul va furniza produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora, către
destinaţia stabilită.
Transportul si toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului.
Destinatia de livrare este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, municipiul București, b-dul Libertății nr. 12-14,
Sector 5.
Contractantul este responsabil pentru livrarea produselor,  în termenul de  maxim 45 de zile de la semnarea contractului, şi se
consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca nici un motiv de
întârziere sau costuri suplimentare.
  Produsele vor fi inscripţionate cu elementele de vizibilitate ale proiectului, în conformitate cu Manualul de Comunicare şi Design
pentru Granturile EEA şi Norvegiene 2014-2021, https://www.eeagrants.ro/documente/pg/3), cu recomandările Operatorului de
Program şi ale finanţatorului prin consultare directă cu Beneficiarul înainte de darea în execuție, dacă acest lucru este posibil.
Conform art. 35, alin. (2), lit. a) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare este in
cuantum de:
-   690 lei pentru Lot 2
si  se va constitui  prin virament bancar în contul  RO51TREZ7005005XXX000216 deschis  la  ATCPMB, cod fiscal  4364748,  sau
instrument de garantare emis de o instituție de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii
sau depunere în numerar la casieria PÎCCJ.
In cazul prezentarii garantiei de participare sub forma de instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de
asigurari se va prezenta Formularul 2. Dovada constituirii garantiei de participare se va incarca în SEAP, cel mai tarziu la data si ora
limita stabilite pentru depunerea ofertelor.
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Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv  60 de
zile.
In cazul depunerii de oferte in asociere, instrumentul de garantare trebuie sa prevada in mod explicit faptul ca garantia este
constituita in numele asocierii si ca acopera in mod solidar pe toti membrii grupului de ofertanti.
Instrumentele de garantare trebuie sa confirme irevocabilitatea garantiei constit., astfel cum prevede art. 36 alin. (3) din HG nr.
395/2016, iar instrumentul de garantare trebuie sa respecte preved. art. 36 alin. (4) din HG 395/2016.
Conform art. 132 alin (3) din HG 395/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de
participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere
a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.
Garantia emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de
participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile
calendaristice. Retinerea garantiei, se va face, in cond. art. 37 alin. 1 din HG nr. 395/2016.
Restituirea garant. se realizeaza conf. art. 38 din HG 395/2016.
 
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Capitolul 50.08 Fonduri externe nerambursabile
Capitolul 61.08 Ordine publică şi siguranță națională
- 15% - art. 58.31.01 Cofinanţare naţională 
- 85% - art. 58.31.02 Finanțare externă nerambursabilă aferentă Mecanismului Financiar Norvegian

 

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: 
Cerința nr.1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
-   art. 164- Formularu 3; 
-   art.  65 si 167- Formularul 4  din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de îndeplinire:
Confirmarea de către fiecare operator economic, prin completare DUAE, că nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere
menționate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în
situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante a următoarelor informații și documente:
1.   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;
2.   cazierul judiciar al operatorului economic și 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 în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.   După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu
determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
4.   După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în
ţara de origine sau în ţara în care este stabilit  operatorul  economic nu se emit  documente de natura celor  de mai  sus sau
respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.  164, 165 şi  167 din Legea nr.  98/2016, cu modificările și
completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau
judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana.
 
Cerința nr.2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea
nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității  contractante cu privire la organizarea, derularea și  finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
-   Gabriela SCUTEA - Procuror General;
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-   Dimitrie-Bogdan LICU – Prim Adjunct  Procuror General
-   Maria Magdalena MILITARU-Adjunct Procuror General;
-   Georgeta CODESCU – Manager economic;
-   Călin MOCANU – Șef birou juridic;
-   Lavinia TĂRANU – Manager public Coordonator UMP;
-   Adrian PANAIT – Șef serviciu investiții și achiziții publice;
 
Persoanele responsabile cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
-  Adrian PANAIT, președinte cu drept de vot, șef serviciu, Serviciul de Investiții și Achiziții Publice;
-  Laurențiu GUT, membru, consilier, Serviciul de Investiții și Achiziții Publice;
-  Ciprian LAZĂR, membru, specialist, Serviciul Tehnic, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică;
-  Dorel CIMPOEŞU, membru, specialist, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică;
-  Elena BLEBEA, membru, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Biroul Juridic;
-  Luminița  Nicoleta LAPEDATU, președinte de rezervă, consilier, Serviciul Investiții și Achiziții Publice;
-  George ROTARU, membru de rezervă, specialist, Serviciul pentru Tehnologia Informației

 
III.1.2) Situatia economica si financiara
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2
Detalii privind operatorul economic
Cerința nr.1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Ofertantii/membrii asocierii/subcontractantii/tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la
-   art. 164- Formularu 3; 
-   art.  65 si 167- Formularul 4  din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. - Modalitatea de îndeplinire:
Confirmarea de către fiecare operator economic, prin completare DUAE, că nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere
menționate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în
situațiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorității contractante a următoarelor informații și documente:
1.   certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;
2.   cazierul judiciar al operatorului economic și 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 în cadrul acestuia, așa cum
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.   După caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu
determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
4.   După caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care în
ţara de origine sau în ţara în care este stabilit  operatorul  economic nu se emit  documente de natura celor  de mai  sus sau
respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.  164, 165 şi  167 din Legea nr.  98/2016, cu modificările și
completările ulterioare, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale
referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau
judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea
autorizata a acestora in limba romana.
 
Cerința nr.2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63 din Legea
nr. 98/2016. Declaratia pe proprie raspundere privind inexistenta conflictului de interese, completata conform modelului pus la
dispozitie de catre autoritatea contractanta in sectiunea Formulare, se va depune de catre toti ofertantii odata cu DUAE.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității  contractante cu privire la organizarea, derularea și  finalizarea
procedurii de atribuire sunt:
-   Gabriela SCUTEA - Procuror General;
-   Dimitrie-Bogdan LICU – Prim Adjunct  Procuror General
-   Maria Magdalena MILITARU-Adjunct Procuror General;
-   Georgeta CODESCU – Manager economic;
-   Călin MOCANU – Șef birou juridic;
-   Lavinia TĂRANU – Manager public Coordonator UMP;
-   Adrian PANAIT – Șef serviciu investiții și achiziții publice;
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Persoanele responsabile cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:
-  Adrian PANAIT, președinte cu drept de vot, șef serviciu, Serviciul de Investiții și Achiziții Publice;
-  Laurențiu GUT, membru, consilier, Serviciul de Investiții și Achiziții Publice;
-  Ciprian LAZĂR, membru, specialist, Serviciul Tehnic, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică;
-  Dorel CIMPOEŞU, membru, specialist, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică;
-  Elena BLEBEA, membru, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, Biroul Juridic;
-  Luminița  Nicoleta LAPEDATU, președinte de rezervă, consilier, Serviciul Investiții și Achiziții Publice;
-    George ROTARU, membru de rezervă, specialist, Serviciul pentru Tehnologia Informației
2.) Loturile: 1,2
Asigurarea riscului profesional
Cerință:
Lot 1 Server pentru software de comunicații criptate;
Ofertantul trebuie să facă dovada că a furnizat în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, produse
similare, la nivelul  a două (2)  contracte  a căror valoare cumulată  să depășescă  55.000 lei fără TVA.
Prin produse similare se va înțelege livrarea de servere care să răspundă la următoarele cerințe minimale:
-   Procesoare : minim 2x16 core;
-   Memorie: minim 128 GB RAM;
-   Sistem de operare : WINDOWS 2012 sau mai recent;
-   Montabil în rack, maxim 2U.
 
Lot 2 Software licențiat pentru comunicații criptate;
 Ofertantul trebuie să facă dovada că a furnizat în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, produse
similare, la nivelul   unui (3)  contract  a cărui valoare  să depășescă  70.000 lei fără TVA
   Prin produse similare se vor înțelege livrarea de:
•   Sofware pentru comunicatii criptate, tip client-server
Software server on-premise (instalabil la beneficiar, nu in cloud) - Criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională
pentru loturile 1 - 3,  pe care trebuie să le îndeplineasca fiecare ofertant au fost solicitate de către autoritatea contractantă ţinând
cont de dispoziţiile art. 163 lit. b, ale art. 113 alin. (11) lit. c coroborate cu art. 179 lit. b din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice.
Probarea de către operatorii economici a unei experiențe similare activităților ce fac obiectul prezentului contract permite selectarea
unui operator economic care deţine suficientă experienţă similară în domeniu, reducându-se astfel riscul de neîndeplinire sau
îndeplinire defectuoasă a contractului. Cerința minimă de calificare solicitată este în relație directă cu tipul contractului de furnizare
și impune un prag minim de experiență pe care autoritatea contractantă îl consideră necesar. Solicitarea este în conformitate cu art.
178 și art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016.
 
Nivelul concurenţial de prezentare a ofertelor este asigurat de numărul contractelor similare solicitat,  stabilit  de autoritatea
contractantă pentru fiecare dintre cele două loturi.
Lot 1 – 2 contracte a căror valoare cumulată să fie mai mare de 55.000 lei fără TVA.
Lot 2 – 3 contracte a căror valoare cumulată să fie mai mare de 70.000 lei fără TVA.
3.) Loturile: 1,2
Alte cerinte economice sau financiare
1.Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind asociatii (daca este cazul).
2. Subcontractare: Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o
subcontracteze (daca este cazul) - 1.Toti membrii asocierii vor completa DUAE cu informatiile
solicitate de Autoritatea Contractanta in Documentatia de
Atribuire.
Se va prezenta:
Acordul de asociere in limba romana intr-un singur exemplar, semnat si stampilat de reprezentantul legal al fiecarui ofertant asociat.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea
criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea AC.
Asocierea va fi legalizata la notariat in cazul adjudecarii
procedurii, sub sanctiunea eliminarii. Operatorii economici vor incarca in SEAP si o declaratie privind datele de identificare ale
ofertantilor//subcontractantilor/tert sustinatorilor, semnata cu semnatura electronica extinsa, pentru a fi respectate prevederile art.
63 alin (2) din Legea 98/2016.
2.In  cazul  in  care  ofertantul  va  subcontracta  o  parte  din  contract,  subcontractantul/subcontractanții  vor  completa  în  mod
corespunzător  direct  în  SEAP,  în  secțiunea dedicată  a  procedurii  de achiziție  publică,  DUAE deja  configurat  de autoritatea
contractantă și il vor semna electronic cu semnatura electronica extinsa.
Subcontractantul/subcontractanții  au obligatia de a preciza  în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le
îndeplinește/indeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru
subcontractare. Dacă prin subcontractant/subcontractanți nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta/aceștia vor
prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
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Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare, urmand ca
operatorul  economic clasat  pe primul  loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor  admisibile  sa faca dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.

 
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
Criteriile de selectie enuntate în documentele achizitiei: Da
Lista si descriere succinta a criteriilor de selectie: 
1.) Loturile: 1,2
Instalatii tehnice si masuri de asigurare a calitatii
Operatorilor economici li se solicită prezentarea de certificări specifice care atestă respectarea de către aceștia a standardelor de
asigurare a calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. - Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc
după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
În  acest  sens ofertanții  vor  prezenta în  copie certificată  “conform cu originalul”  certificat  ISO 9001 sau echivalent  sau alte
dovezi/probe care confirmă asigurarea unui nivel crespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut
acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.
 
În cazul unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta acest document pentru partea de activități pe care o va
desfasura în cadrul contractului.
2.) Loturile: 1,2
Proportia de subcontractare
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
(daca este cazul - In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, subcontractantul/subcontractanții vor completa în
mod corespunzător direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de achiziție publică, DUAE deja configurat de autoritatea
contractantă și il vor semna electronic cu semnatura electronica extinsa.
Subcontractantul/subcontractanții  au obligatia de a preciza  în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le
îndeplinește/indeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru
subcontractare. Dacă prin subcontractant/subcontractanți nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta/aceștia vor
prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.
Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte acordul de subcontractare, urmand ca
operatorul  economic clasat  pe primul  loc după aplicarea criteriului  de atribuire asupra ofertelor  admisibile  sa faca dovada
îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
3.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice valabil pentru fiecare dintre cele 2 Loturi de produse
Pentru prezentarea Propunerii Tehnice astfel încât aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile
tehnice din caietul  de sarcini  ofertantii  trebuie sa utilizeze formularul  inclus în Documentatia de Atribuire -  Formular  nr.  8.
Propunerea Tehnica trebuie prezentata atat in format doc. sau docx., cat si in format pdf. semnat cu semnatura electronica extinsa,
bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Informatiile confidentiale incluse in Propunerea Tehnica vor fi in mod clar indicate de catre Ofertant ca fiind confidentiale, clasificate
sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.
Autoritatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a utiliza toate celelalte informatii tehnice incluse în Propunerea Tehnica. Ofertantul
consimte ca, daca nu marcheaza în mod clar informatiile continute de propunerea tehnica si care sunt confidentiale, clasificate sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, Autoritatea Contractanta are libertatea de a utiliza sau de a dezvalui oricare sau
toate aceste informatii fara înstiintarea Ofertantului.
Ofertantii/membrii asocierii si, daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o declaratie pe proprie raspundere din
care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. In
conformitate cu prevederile alin. (1) art. 51 din Legea 98/2016, institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine
informatii relevante din domeniille mediului, social si al relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia
Nat iona la  pent ru  Protec t ia  Mediu lu i ,  Min i s te ru l  Munc i i  s i  Jus t i t i e i  Soc ia le ,  Inspect ia  Munc i i ,  s i te-u l
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  Alte  informatii  considerate  semnificative  de  ofertant  pentru  evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice. -
4.) Loturile: 1,2
Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii
Operatorilor economici li se solicită prezentarea de certificări specifice care atestă respectarea de către aceștia a standardelor de
asigurare a calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. - Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate
prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc
după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
În  acest  sens ofertanții  vor  prezenta în  copie certificată  “conform cu originalul”  certificat  ISO 9001 sau echivalent  sau alte
dovezi/probe care confirmă asigurarea unui nivel crespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut
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acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.
 
În cazul unei oferte comune, fiecare asociat are obligația de a prezenta acest document pentru partea de activități pe care o va
desfasura în cadrul contractului.

 
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
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
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: 04.03.2021 15:00

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

 
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: 04.06.2021
Durata in luni: 3

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2021; 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
-

 
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
-

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2021
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