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Nr. ________/_______2022                                                                               Aprobat, 

                                                                                                                                          Manager, 

CLAUDIU ILAȘ 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA 

PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

privind 

Achiziționarea de produse 

„VITRINE DIN METAL – 9 BUCĂȚI” 

 

Cod CPV: 39133000-3 — „Vitrine” 

Beneficiar: MUZEUL NAȚIONAL AL BANATULUI  

      Adresa sediu social: P-ța. I. Huniade, nr.1, Timișoara, județul Timiș, cod.300002 

      Sediu administrativ: Str. Martin Luther, nr.4, Bastion Theresia, et.1, Timișoara, cod.300054 

      

1. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE. LEGISLAȚIE: 

Art. 113. - (1) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice — „Autoritatea contractantă are 

dreptul de a aplica procedura simplificată în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2)”. 

Art. 7. - (1) din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice — „Procedurile de atribuire 

reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziție 

publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât 

următoarele praguri valorice:  

   a)23.227.215 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări;  

   b)600.129 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de 

servicii;  

   c)3.334.050 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca 

obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.  

   (2) Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziție publică/acordurile-cadru și 

organizează concursurile de soluții care privesc achiziții publice a căror valoare estimată este mai 

mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri 

simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).” 
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2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI SIMPLIFICATE: Produse; 

3. DENUMIRE/OBIECT CONTRACT: 

Achiziționarea de produse „VITRINE DIN METAL – 9 BUCĂȚI” solicitate de Conservator IA, 

Luminița Paul din cadrul Secției Istorie, conform Referat de necesitate nr. 4829/10.08.2022; Notei de 

fundamentare nr. 5416/22.11.2021 și a Caietului de sarcini nr. 4876/11.08.2022. 

Termenul limită până la care operatorii economici pot transmite solicitări de clarificări: 3 

zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde clar și 

complet, tuturor solicitărilor de clarificări.  

Informații privind contractele rezervate: Nu 

4. VALOAREA MAXIMĂ ESTIMATĂ LUATĂ ÎN CALCUL PENTRU ATRIBUIRE: 

159.663,86 lei exclusiv T.V.A.; Moneda: RON. 

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: cel mai bun raport calitate-preț;   

6. CONDIȚII DE PARTICIPARE/SITUAȚII: 

a) Situația personală a candidatului sau ofertantului 

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: 

I. Ofertanții prezenți la procedură vor face dovada neîncadrării în situațiile prevăzute la art.164, 

art.165, art.167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, prin prezentarea formularului DUAE, 

document unic de achiziții european. În cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare 

asociat în parte. Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va 

solicita ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării să 

prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de 

calificare și selecție în conformitate cu documentele prezentate în DUAE, după cum urmează: 

- Certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata 

impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la 

momentul prezentării; 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; după caz, documente prin care se demonstrează faptul că 

operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), 

art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz. 

Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare 

pentru demonstrarea faptului că și-au îndeplinit obligațiile de plată ale impozitelor, taxelor și 

contribuțiilor către bugetul de stat, în conformitate cu cerințele solicitate de autoritatea contractantă, 

eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte 

documente echivalente). În cazul asocierii documentele vor fi prezentate de fiecare asociat în parte. 

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii exigibile restante neachitate către 

bugetul general consolidat vor fi respinse. 

În temeiul art.63, alin.1 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea neîncadrării 

ofertantului în situația unui conflict de interese se comunică în cele ce urmează lista persoanelor cu 

funcții de decizie care au legătură cu procedura de atribuire, precum și a celorlalte persoane din 

cadrul entității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea 

procedurii de atribuire astfel cum sunt definite de art.3 , lit. II din Legea 98/2016 privind achizițiile 

publice. 

Cerință obligatorie: 

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile 

prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată 

îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la 

procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care 

probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la 

solicitarea autorității contractante și trebuie să fie valabile la momentul depunerii. 

b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: 
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Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile 

legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în nici 

una dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a 

realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, 

urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertanții străini document 

echivalent emis în țara de rezidență (în limba în care a fost emis, însoțit de traducerea în limba 

română efectuată în mod obligatoriu de către traducători autorizați), să fie prezentat la solicitarea 

autorității contractante . 

c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 

Referitor la capacitatea tehnică și profesională,  impunerea acestei cerințe  este  necesară pentru a 

ne asigura că ofertanții dispun de experiența corespunzătoare, capacitatea tehnică  și profesională de a 

executa contractul de achiziție publică la un anumit nivel de calitate.  

În acest sens,  în  conformitate cu prevederile art.179  din Legea nr.98/2016 privind achizițiile 

publice se vor da informații privitoare la : 

- principalele livrări de servicii și produse în ultimii trei ani; 

- precizarea părții/părților din contractul de achiziție publică pe care intenționează să o/le 

subcontracteze;  

Se va completa DUAE conform art.193 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi 

prezentate, la solicitarea autorității contractante, conform art.196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, doar de către ofertantul clasat pe primul loc la solicitarea autorității 

contractante. 

În dovedirea experienței similare ofertanții participanți la procedură vor prezenta informații 

privitoare la principalele livrări de produse efectuate în ultimii trei ani din care să rezulte furnizarea 

de servicii și produse similare, însoțită de orice fel de documente de confirmare a îndeplinirii 

obligațiilor contractuale emise sau contrasemnate de beneficiari publici sau privați.  Nivel minim 

solicitat: furnizarea de servicii și produse similare, în ultimii trei ani, în valoare cumulată după cum 

urmează: minim 159.663,86 lei fără T.V.A., în cadrul unuia sau a cel mult trei contracte.  

Dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversie se va lua în considerare 

cursul mediu anual leu/euro/altă valută comunicat de Banca Națională a României pentru anul 

respectiv. 

Se va completa DUAE conform art.193 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. 

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi 

prezentate, la solicitarea autorității contractante. Se va completa DUAE de către operatorii 

economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele 

justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi 

prezentate la solicitarea autorității contractante. Prin documente justificative se înțeleg: procese 

verbale de recepție, certificări, și alte documente relevante.  

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi 

prezentate, la solicitarea autorității contractante, conform art.196 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice. Dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, pentru conversie se va 

lua în considerare cursul mediu anual leu/euro/altă valută comunicat de Banca Națională a României 

pentru anul respectiv. 

Documentele se vor prezenta în copie  „conform cu originalul”. În conformitate cu art.178 alin. 

2 din Legea 98/2016 și art.179 lit.b cerințele privind capacitatea tehnică și profesională stabilite de 

autoritatea contractantă pot viza existența unui nivel de experiență prin raportare la contractele 

executate în trecut. Ofertantul trebuie să prezinte principalele furnizări de produse din ultimii 3 

ani pentru a evidenția principalele arii de interes în raport cu obiectul contractului. 

6. DURATA REALIZARII: 60 (șaizeci) de zile de la data semnării contractului de achiziție; 

7. CANTITATEA ESTIMATĂ A SE ACHIZITIONA: produse, conform Caietului de sarcini nr. 

4876/11.08.2022. 

8. VALABILITATEA OFERTEI: în procesul de selecție al ofertelor depuse respectiv pe toata 

durata derulării contractului de achiziție pentru ofertantul declarat câștigător. 
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9. SURSA DE FINANŢARE: Alocațiile bugetare ale instituției aprobate de ordonatorul principal 

de credite Consiliul Județean Timiș, prin Hotărârea nr. 23/09.02.2022 privind aprobarea bugetului local al 

Județului Timiș pe anul 2022, poziția C20. 

10. DEPOZITE VALORICE ȘI GARANȚII SOLICITATE: 

a) Garanția de participare: —; 

b) Garanția de bună execuție: 

Cuantumul garanției de bună execuție: 10 % din prețul contractului fără T.V.A. și se va constitui 

conform art.40 din H.G.395/2016. 

10. SPECIFICAȚII TEHNICE: Conform Caietului de sarcini nr. 4876/11.08.2022. 

11.  MODALITATEA DE ÎNDEPLINIRE: 

— Se va completa DUAE conform art. 193 alin.1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.     

— Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmează a fi 

prezentate, la solicitarea autorității contractante. Se va completa DUAE de către operatorii economici 

participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative 

care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentată la 

solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe primul loc. 

— Limba de redactarea ofertei: limba română. 

— Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de înaintare (Formularul 1). 

— Se va completa Formularul 2 - Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 

din Legea Achizițiilor publice nr.98/2016. 

— Se va completa Formularul 3 - Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 165 

si 167 din Legea achizițiilor publice nr.98/2016. 

— Se va completa Formularul 4 - DECLARAŢIE  privind neîncadrarea în prevederile art.58; 59; 

60; 61; 62 si 63 din Legea Achizițiilor Publice nr.98/2016.  

— Propunerea tehnică: Formularul 5 

Notă: Toate cerinţele din caietul de sarcini sunt considerate minimale şi obligatorii. 

— Propunerea financiară: Formular 6 - Formularul de ofertă 

Ofertele vor fi exprimate obligatoriu în lei fără TVA, vor avea caracter ferm şi obligatoriu din 

punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. 

Achiziția se va face obligatoriu prin sistemul electronic de achiziții SICAP (drept urmare 

Ofertantul trebuie să fie înscris în acest sistem). 

Toate produsele/serviciile/lucrarile se achiziţionează cu plata în lei, în contul TREZO al 

Ofertantului.  

Modul de prezentare şi depunere a ofertei: 

Oferta se va depune în sistemul electronic SICAP; 

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul institutie implicate în procedura de atribuire: Caudiu Ilaș -  

Manager; Dragoslav Suici - Contabil Șef, Daniel-Dumitru Ciobotea - Consilier Juridic, Adrian 

Bacoș - Inspector de specialitate. 

12. DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI:  05.09.2022.  

Nu se acceptă oferte alternative. 

13. LOCUL DE EXECUTARE: 

Cod NUTS: RO424 Timiș. 

Locul principal de executare: 

Timişoara, Str. Martin Luther nr. 4, Bastionul Therezia, Timișoara, Județul Timiș. 

13. MODALITATEA DE PLATĂ: decontare integrală aprobată de conducerea instituției pe baza 

procesului verbal de predare cu anexele aferente stipulate în contractual de servicii. 

 

 

COMPARTIMENT 

JURIDIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

Inspector de specialitate, 

ADRIAN BACOȘ 


