ANUNł DE ACHIZIłIE PUBLICĂ
Abonament la programul informatic de verificare antiplagiat în proiectul
„ReŃea transnaŃională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în
domeniile „ŞtiinŃe militare”, „Securitate şi informaŃii” şi „Ordine publică şi siguranŃă naŃională” –
Program de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”,
POSDRU/159/1.5/S/138822, cod SMIS 50711
1. Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Panduri nr.6872, sector 5, telefon/fax 021.319.59.67, prin biroul achiziŃii, intenŃionează sa achiziŃioneze serviciul
de comparare electronică a documentelor în proiectul „ReŃea transnaŃională de management
integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile „ŞtiinŃe militare”, „Securitate
şi informaŃii” şi „Ordine publică şi siguranŃă naŃională” – Program de formare continuă a
cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”, ID proiect 138822, cod SMIS 50711, POSDRU, Axa: 1
„EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe
cunoaştere”, Domeniul Major de IntervenŃie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul
cercetării”, cod CPV – 72000000-5 servicii IT: consultanŃă, dezvoltare de software, internet şi
asistenŃă.
2. Obiectul contractului: abonament la programul informatic de verificare antiplagiat,
valoarea estimată fără tva este de 16.100,00 lei echivalent euro 3.625,47.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică: achiziŃie directă
4. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte cerinŃele din caietul de sarcini
şi are preŃul fără tva, cel mai scăzut.
5. LegislaŃia aplicabilă:
OUG Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare.
HG nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziŃie publica din OrdonanŃa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
6. CondiŃii minime de participare (documente ce vor însoŃi oferta):
a. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile menŃionate la art.180 din OUG 34/2006,
formular nr. 1;
b. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile menŃionate la art.181 din OUG 34/2006,
formular nr. 2;
c. DeclaraŃie privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 691 din OUG 34/2006 –
conflictul de interese, formular nr. 3;
d. Certificat de înregistrare fiscală / certificat constatator din care să rezulte denumirea
operatorului economic, adresa, codul de identificare fiscală şi obiectul de activitate (principal sau
secundar) care să corespundă domeniului achiziŃiei, copie legalizată sau „conform cu originalul”.
7. Propunerea tehnică se va întocmi conform formular nr. 5, în tabel de corespondenta,
pentru a facilita procesul de evaluare a ofertelor.
8. Propunerea financiară se va întocmi conform formular nr. 7 şi va include toate costurile
aferente serviciilor descrise în caietul de sarcini.
9. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 08.08.2014, ora 15.00.
10. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertei.
11. Modul de obŃinere a documentaŃiei de atribuire: solicitare transmisă la adresa de email
popa.doru@unap.ro, stefan.nicoleta@unap.ro sau la nr. de fax 021.319.59.67.
12. Termen de solicitare a clarificărilor: 06.08.2014 / Termen de răspuns la solicitarea de
clarificări: 08.08.2014, ora 10.00
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13. Alte precizări:
a. în cazul în care comisia de evaluare constată că oferte clasate pe primul loc au preŃuri
egale, autoritatea contractanta va solicita clarificări, în vederea depunerii de documente ce conŃin noi
preŃuri;
b. oferta va fi transmisă în format electronic la adresa de email popa.doru@unap.ro sau
format tipărit (în plic închis cu înscrierea destinatarului „Biroul achiziŃii” şi a expeditorului (denumire şi
adresa) prin poştă sau la registratura autorităŃii contractante;
c. pentru facilitarea evaluării tehnice propunerea tehnică va fi depusă obligatoriu pe un mediu
de stocare (cd, dvd) sau transmisă în format electronic;
d. condiŃii de plată: în perioada 24-31 ale lunii următoare prestării serviciilor, pe baza
procesului verbal de recepŃie semnat de ambele părŃi şi a facturii fiscale emise de prestator;
e. toate documentele ofertei vor fi completate, ştampilate şi semnate de către reprezentantul
legal al ofertantului.
f. pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la Capitolul III - condiŃii
de participare, în fişa de date a achiziŃiei, ofertantul are dreptul de a prezenta iniŃial doar o declaraŃie pe
propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinŃele de
calificare astfel cum au fost solicitate în documentaŃia de atribuire. DeclaraŃia va fi însoŃită de o anexă în
care ofertantul trebuie să menŃioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor
cerinŃe - inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităŃi sau altele asemenea. Ofertantul are
obligaŃia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă
îndeplinirea cerinŃelor de calificare, atunci când primeşte o solicitare în acest sens din partea autorităŃii
contractante, în termenul precizat în solicitare dar nu mai puŃin de 3 zile de la data transmiterii, în
conformitate cu prevederile art. 11, alin. (5) din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
g. În cazul în care ofertantul situat pe primul loc refuză semnarea contractului, autoritatea
contractanta are dreptul de a încheia contractul cu ofertantul clasat pe următorul loc în clasamentul
ofertelor;
h. Întrucât derularea proiectului se realizează din sursele (bugetul) de venituri proprii ale
UNAp Carol I, se vor încheia două contracte de prestări servicii, unul pentru anul bugetar 2014 şi altul
pentru anul bugetar 2015.
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