SOCIETATEA ROMÂNĂ DE CARDIOLOGIE
Office: Str. Avrig Nr. 63 Sector 2, 021578, Bucuresti, ROMANIA
Tel.: +40-21-2505086 / 2505087, Tel/Fax: +40-21-2500100
E-mail: office@cardioportal.ro, Website: www.cardioportal.ro

NR: ...123../ .27.10.2021
INVITATIE DE PARTICIPARE
la negocierea fara publicare prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de
achizitie publica ce are ca obiect: licente pentru implementare
Proiect „Totul pentru inima ta POCU/805/4/9 - Program de screening pentru identificarea
pacientilor cu factori de risc cardiovascular - Cod proiect 137424

1. ASOCIATIA SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE, Cod de identificare fiscala: 5679116, Număr
de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: JS1/2005/1990, cu sediul in Municipiul Bucureşti,
România, Str. Avrig nr. 63, judeţul Bucureşti, cod poştal 021578, in calitate de autoritate contractanta
organizează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ce are ca obiect cumpararea
de licente
2. Procedura de atribuire: negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în
conformitate cu prevederile art. 104 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu loturi,
offline.
3. Obiectul contractului: Licente, cf tabel:
Nr.
Cod CPV
Denumire produs
U.M CANTITATE Pret
VALOARE
Crt.
unitar
TOTALA
estimat
ESTIMATA
RON
fara TVA
RON
Lot 1
48761000 – 0 Licenta antivirus
Buc 3
375.63
1126,89
Lot 2

48218000 - 9

Licenta Office Microsoft 365

Buc

3

617.64

1852,92

Lot 3

48218000 - 9

Licenta Microsoft Windows
10 Pro
TOTAL

Buc

3

604.21

1812,63
4792,44

4. Durata contractului: contractul va avea o valabilitate de 3 luni, începând cu data semnării acestuia
de către ambele părți.
5. Valoarea estimată totala a contractului este de 4792,44 ron, fara TVA incadrata in bugetul prevazut
si aprobat in contractul de finantare 137424
6. Solicitarile de clarificari se vor transmite la adresa de email: pana la data 03.11.2021 ora 11.00
7. Raspunsurile autoritatii contractante la clarificari, vor fi transmise prin email operatorilor
economici, la adresa indicata de acestia pana la data de 03.11.2021 ora 13.00.
8. Oferta preliminara va fi depusă la adresa de email: pocu2020@cardioportal.ro până în data de
03.11.2021, ora 15.00. Oferta preliminara trebuie sa respecte conditiile prevazute in documentatia de
atribuire publicata pe site-ul SRC si trebuie sa cuprinda: documentele de calificare, propunerea
tehnica si propunerea financiara (conform formularelor din documentul „ formulare si modele de
documente”
9. Data deschiderii ofertelor: 03.11.2021 ora 16.00 la sediul Asociatiei SOCIETATEA ROMANA DE
CARDIOLOGIE. Sedintele de evaluare nu sunt publice.
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10. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
11. Garanția de participare: nu.
12. Documentația de atribuire a contractului (instructiuni pentru ofertanti, caietul de sarcini,
formulare, model de contract) este prezentată anexat.
13. Metodologia de desfasurare a negocierilor:
Autoritatea contractanta va evalua ofertele preliminare primite in termenul stabilit, va declara
ofertele admisibile pentru runda urmatoare si va transmite invitatii de negociere la toti ofertantii ale
caror oferte au fost declarate admisibile.
Sedinta de negociere va fi stabilita la o data ulterioara, doar cu ofertantii ale caror oferte au fost
declarate admisibile in cadrul primei etape de depunere a ofertelor preliminare de catre comisia de
evaluare. Runda de negociere cu ofertantii va fi reprezentata de negocierea preturilor unitare
ofertate.
In cadrul etapei de negociere, in termen de maxim 1 zi lucratoare de la transmiterea invitatiei de
negociere, ofertantii vor transmite ofertele imbunatatite finale, respectiv Formularul de oferta,
conform Formularului nr. 4 din cadrul documentului « Formulare si modele de documente », cu
mentiunea oferta finala imbunatatita pentru Achizitia de …… (denumire lot), pe email la adresa
pocu2020@cardioportal.ro. Oferta va fi ferma, pretul nu va putea fi modificat pe perioada derularii
contractului de furnizare. Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
In cazul in care, in urma clasamentului final, conform criteriului de atribuire, comisia constata ca doua
sau mai multe oferte au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara
care sa contina noi preturi pana la realizarea departajarii.
14. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 90 de zile.
Ofertele se depun exclusiv prin email, la adresa pocu2020@cardioportal.ro, pana in data de
03.11.2020, ora 15.00
In speranta ca veti da curs invitatiei noastre,

Cu deosebita consideratie,

Prof.Dr.Bogdan A. Popescu
Presedinte SRC
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