
„Furnizare produse informative si de promovare, servicii
de conceptie grafica, tipografice si realizare/inscriptionare
a unor materiale promotionale pe 5 loturi, cu respectarea
elementelor de identitate vizuala ale Programului Interreg
V-A România-Ungaria, precum si a specificatiilor tehnice

prevazute în caietul de sarcini”
Anunt de participare simplificat

 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria 
Cod de identificare fiscala: 17438340; Adresa: Strada: str. Calea Armatei Romane, nr. 1/A, Sector: -, Judet: Bihor; Localitatea: Oradea; Cod
NUTS: RO111 Bihor; Cod postal: 410051; Tara: Romania; Persoana de contact: Marian Rus; Telefon: +40 259473174; Fax: +40 259473175;
E-mail: marian.rus@brecoradea.ro; Adresa internet: (URL) www.brecoradea.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.4) Tipul autoritii contractante
Institutie/agentie europeana sau organizatie internationala

 
I.5) Activitate principala
Alta activitate

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
„Furnizare produse informative si de promovare, servicii de conceptie grafica, tipografice si realizare/inscriptionare a unor materiale
promotionale pe 5 loturi, cu respectarea elementelor de identitate vizuala ale Programului Interreg V-A România-Ungaria, precum si
a specificatiilor tehnice prevazute în caietul de sarcini”
Numar referinta: 03/2018

 
II.1.2) Cod CPV principal
39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              „Furnizare produse informative si de promovare, servicii de conceptie grafica, tipografice si realizare/inscriptionare a unor
materiale promotionale pe 5 loturi, cu respectarea elementelor de identitate vizuala ale Programului Interreg V-A România-Ungaria,
precum si a specificatiilor tehnice prevazute în caietul de sarcini”.
Lot 1: Rucsac Laptop 15.6“
Lot 2: Husa Scaun Auto 12V cu incalzire
Lot 3: Cană de filtrare apă
Lot 4: Set birou elegant din piele ecologică
Lot 5: Diverse materiale promoționale conform specificațiilor din caietul de sarcini.
Tabelul cu termeni de referinţă pentru materiale promoţionale pentru fiecare lot in parte, numarul de bucati din fiecare reper si
specificatiile tehnice sunt cuprinse in caietul de sarcini.
Toate materialele promotionale vor trebui personalizate cu elementele de identitate vizuală ale Programului Interreg V-A România-
Ungaria. Layout-ul tuturor materialelor realizate va respecta toate prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul
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Interreg V-A România-Ungaria. Inscripţionarea siglelor se va realiza aliniat, vizibil şi nedeformat, asigurând vizibilitate optimă, în
culoare contrastantă cu materialul din care este confecţionat obiectul. Elementele de identitate vizuală ale Programului Interreg V-A
România-Ungaria sunt disponibile pe pagina web oficială a acestuia, la: http://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-
identity. Orice rezultate sau drepturi legate de materialele promoționale, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul Caietului de
sarcini vor fi proprietatea Autorităţii Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici
un fel de limitare geografică sau de altă natură. Pentru obiectele care necesită achiziționare în vederea personalizării, bunul de tipar
se va acorda pe macheta finală, agreată de către Autoritatea Contractantă.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: a 2-a zi
inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: a 3-a zi inainte de
termenul limita de depunere a ofertelor.
Concepţie grafică şi machetare pentru fiecare lot: 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului.
Termenul de livrare pentru fiecare lot: 10 zile lucrătoare de la primirea bunului de tipar de la Autoritatea Contractantă.
Recepţia tirajului fiecărui material promoţional se va face pe baza unui proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, semnat de
către reprezentanții Achizitorului.

 
II.1.5) Valoarea totala estimate
Valoarea fara TVA: 226300; 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: 5

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.1) Titlu 
1 Lot 1: Rucsac Laptop 15.6“

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Livrare gratuita la BRECO, Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din Oradea la solicitarea
autoritatii contractante.Livrare gratuita la BRECO, Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din
Oradea la solicitarea autoritatii contractante.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 1: Rucsac Laptop 15.6“ = 250 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 47500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
Tip finantare: Program / Proiect
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PROGRAM/PROIECT: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
 

II.2.1) Titlu 
2 Lot 2: Husa Scaun Auto 12V cu incalzire

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din Oradea la
solicitarea autoritatii contractante.Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-
o alta locatie din Oradea la solicitarea autoritatii contractante.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 2: Husa Scaun Auto 12V cu incalzire = 250 buc, conform cerintelor tehnice minimale din caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 25000; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

 
II.2.1) Titlu 
3 Lot 3: Cană de filtrare apă

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 

22462000-6 Materiale publicitare (Rev.2)
79800000-2 Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din Oradea la
solicitarea autoritatii contractante.Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-
o alta locatie din Oradea la solicitarea autoritatii contractante.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 3: Cană de filtrare apă = 250 buc, conform cerintelor tehnice minimale din caietul de sarcini.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
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II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 27500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

 
II.2.1) Titlu 
4 Lot 4: Set birou elegant din piele ecologică

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Livrare gratuita la BRECO, Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din Oradea la solicitarea
autoritatii contractante.Livrare gratuita la BRECO, Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din
Oradea la solicitarea autoritatii contractante.Livrare gratuita la BRECO, Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau
intr-o alta locatie din Oradea la solicitarea autoritatii contractante.Livrare gratuita la BRECO, Oradea, str. Calea Armatei Romane,
nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din Oradea la solicitarea autoritatii contractante.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Lot 4: Set birou elegant din piele ecologică = 150 buc, conform specificatiilor tehnice minimale cuprinse in caietul de sarcini.
Toate materialele promotionale vor trebui personalizate cu elementele de identitate vizuală ale Programului Interreg V-A România-
Ungaria. Layout-ul tuturor materialelor realizate va respecta toate prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul
Interreg V-A România-Ungaria. Inscripţionarea siglelor se va realiza aliniat, vizibil şi nedeformat, asigurând vizibilitate optimă, în
culoare contrastantă cu materialul din care este confecţionat obiectul. Elementele de identitate vizuală ale Programului Interreg V-A
România-Ungaria sunt disponibile pe pagina web oficială a acestuia, la: http://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-
identity. Orice rezultate sau drepturi legate de materialele promoționale, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul Caietului de
sarcini vor fi proprietatea Autorităţii Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici
un fel de limitare geografică sau de altă natură. Pentru obiectele care necesită achiziționare în vederea personalizării, Prestatorul va
prezenta Autorității Contractante mai multe mostre din fiecare tip de produs, care să corespundă specificațiilor din prezentul caiet
de sarcini. În baza acestora, Autoritatea Contractantă va alege obiectele care vor fi achiziționate și personalizate. Comunicarea și
acordarea bunului de tipar se va realiza în baza machetelor transmise de către Prestator Autorității Contractante, via e-mail. Bunul
de tipar se va acorda pe macheta finală, agreată de către Autoritatea Contractantă. Pentru acordarea „Bunului de Tipar” in vederea
executiei, furnizorul va trimite la sediul BRECO mostra cu produsul inscriptionat.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 34800; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
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Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

 
II.2.1) Titlu 
5 Lot 5: Diverse materiale promoționale conform specificațiilor din caietul de sarcini

 
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 39294100-0 Produse informative si de promovare (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare: 
Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din Oradea la
solicitarea autoritatii contractante.Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-
o alta locatie din Oradea la solicitarea autoritatii contractante.Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane,
nr.1/A, judetul Bihor sau intr-o alta locatie din Oradea la
solicitarea autoritatii contractante.Livrare gratuita la sediul BRECO Oradea, str. Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor sau intr-
o alta locatie din Oradea la solicitarea autoritatii contractante.

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Numarul  de bucati  din  fiecare reper  si  specificatiile  tehnice minimale sunt  cuprinse in  caietul  de sarcini.  Toate materialele
promotionale vor trebui personalizate cu elementele de identitate vizuală ale Programului Interreg V-A România-Ungaria. Layout-ul
tuturor materialelor realizate va respecta toate prevederile Manualului  de Identitate Vizuală pentru Programul Interreg V-A
România-Ungaria.  Inscripţionarea siglelor se va realiza aliniat,  vizibil  şi  nedeformat,  asigurând vizibilitate optimă, în culoare
contrastantă cu materialul din care este confecţionat obiectul. Elementele de identitate vizuală ale Programului Interreg V-A
România-Ungaria sunt disponibile pe pagina web oficială a acestuia, la: http://interreg-rohu.eu/en/communication-and-visual-
identity . Orice rezultate sau drepturi legate de materialele promoționale, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul Caietului de
sarcini vor fi proprietatea Autorităţii Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici
un fel de limitare geografică sau de altă natură. Pentru obiectele care necesită achiziționare în vederea personalizării, Prestatorul va
prezenta Autorității Contractante mai multe mostre din fiecare tip de produs, care să corespundă specificațiilor din prezentul caiet
de sarcini. În baza acestora, Autoritatea Contractantă va alege obiectele care vor fi achiziționate și personalizate. Comunicarea și
acordarea bunului de tipar se va realiza în baza machetelor transmise de către Prestator Autorității Contractante, via e-mail. Bunul
de tipar se va acorda pe macheta finală, agreată de către Autoritatea Contractantă. Pentru acordarea „Bunului de Tipar” in vederea
executiei, furnizorul va trimite la sediul BRECO mostra cu produsul inscriptionat.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.6 Valoarea estimata
Valoarea fara TVA: 91500; Moneda: RON
(în cazul acordurilor-cadru sau al sistemelor dinamice de achizitii – valoarea maxima totala estimata pentru întreaga durata a acestui
lot)

 
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: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

 

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
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Lista si descriere succinta a conditiilor: 
Ofertantii, tertii sustinatori și subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea
nr.98/2016.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea
autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
Aceste documente vor fi:
a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
b.cazierul judiciar al operatorului economic 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 in cadrul acestuia, așa cum
rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Referitor la certificatele fiscale pe care operatorii  economici le vor depune pe parcursul evaluarii,  ca documente justificative
actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, acestea
trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.
Persoanele care detin functii de decizie în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru Granita
România-Ungaria sunt: Livia Voichita Elena Banu, Monica Ioana Terean, Simona Carmen Schițcu, Daliana Rodica Vigu, Grațiana Carp,
Raluca Denisa Dimitriu, Sebastian Dan Sturz, Nicolae Ioan Cureu, Marinela Liana Nasta.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa
ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum și faptul ca are
capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile
aferente situatiei lor pentru fiecare lot in parte. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea
DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de
rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul
intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru fiecare lot.

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

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

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Procedura simplificata

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

 
IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
Se va organiza o licitatie electronica: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data si ora locala: 17.09.2018 15:00

 
IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Romana
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IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta
Oferta trebuie sa fie valabila pana la: 17.11.2018
Durata in luni: 2

 
IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2018; 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
              DUAE consta intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre
autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste cerintele solicitate la III.1.1a), III.1.1b),
I I I .1 .3a) .  D  U  A  E  poate  f i  accesat  de  catre  operator i i  economici  interesat i ,  pr in  accesarea  urmatorului  l ink:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte /parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu
privire la subcontractanti. DUAE contine si informatii cu privire la autoritatea contractanta sau partea terta responsabila cu intocmirea
documentelor justificative, precum si o declaratie oficiala care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze, la cerere si fara
intarziere, documentele justificative respective.
Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor formularul DUAE. Doar ofertantul clasat pe primul loc pentru fiecare lot
dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea tuturor
informatiilor cuprinse in DUAE.
Procedura de achizitie se va desfasura in doua faze:
faza 1: Comisia de evaluare analizeaza DUAE in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, introduce in SEAP rezultatul
admis/respins si comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei respingeri, iar celorlalti li se aduce la
cunostiinta faptul ca se trece la etapa urmatoare de verificare.
faza 2: Comisia de evaluare analizeaza si verifica fiecare oferta atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct
de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Aplica criteriul de atribuire si intocmeste clasamentul, introduce in SEAP rezultatul
admis/respins, comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei respingeri, si deschide in SEAP sesiunea
pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, acordand un termen de raspuns.In
situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de
calificare, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a
informatiilor cuprinse in DUAE. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii
ofertelor entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari“) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri
financiare (in sensul scaderii propunerii financiare initiale). Comisia de evaluare elaboreaza Raportul procedurii, il incarca in SEAP si
transmite comunicare privind acceptarea ofertei sale si informeaza ofertantii cu privire la rezultatul procedurii. Orice operator economic
are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire. Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv
in SEAP, la sectiunea „Intrebari“,  iar raspunsurile vor fi  publicate de entitatea contractanta in SEAP la sectiunea „Documentatie si
clarificari“.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse in SEAP, la sectiunea „Intrebari“, iar operatorii economici
vor transmite raspunsurile si eventualele documente solicitate de comisia de evaluare pe parcursul evaluarii ofertelor raspunsurile in SEAP
la sectiunea „Intrebari“, sub forma unuia sau mai multor documente/fisiere semnate cu semnatura electronica extinsa.

 
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:
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+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: 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru Granita România – Ungaria, Compartiment Management Intern
Adresa postala: str.  Calea Armatei Romane, nr.1/A, judetul Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal:  410051, Romania, Tel. +40
259473174, Email:
monica.ardelean@brecoradea.ro, Fax: +40 259473175, Adresa internet (URL): www.brecoradea.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016

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

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2018
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