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Obiect achizitie:

Conditii de livrare: Conditii de plata:

Valoare estimata totala: 547600.00 RON (124381.05 EUR) Data publicarii in SEAP a rezultatului procedurii conform art. 37

Tip Autoritate: Sectorial: Nu Tip Activitate: Servicii generale ale 
administratiilor publice

Tip de finantare:

Contractul se inscrie int-run proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut Data limita de depunere a ofertelor: 11.03.2013  15:00

Denumire: [RFQ0070574] Servicii de printing pentru 
Primaria Mun.Cluj-Napoca

Data publicare invitatie de participare: 14.02.2013  10:25

Tip contract: Servicii Termenul de evaluare a ofertei: 11.06.2013  18:00

Stare curenta: Anulata (Evaluare tehnica) Data evaluare: -

CPV: 79820000-8 - Servicii conexe tiparirii 
(Rev.2)

Data limita de valabilitate a ofertei: 11.06.2013  00:00

Detalii procedura

1. Informatii generale

Capitole:

1. Informatii generale

2. Clarificari

3. Participare

4. Oferte

5. Evaluare

6. Informatii oferta castigatoare

3. 7832 acord-cadru-PRINTING [RFQ0070574/003] acord-cadru-PRINTING.doc.p7s

4. FISADATE_IP FisaDate_IP [RFQ0070574/004] FisaDate_No78982_IP.pdf

1. 6404 formulare [RFQ0070574/001] formulare PRINTING 2013.doc.p7s

2. 7459 caiet de sarcini [RFQ0070574/002] CS.doc.p7s

Documentatie de atribuire

NR. Cod Denumire Fisier
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1. Garantie de participare garantie participare:10000 lei.Garantia de part.va fi valabila 90 zile de la data limita de 
depunere a ofertelor si va fi irevocabila.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi 
cel putin egala cu perioada minima a ofertei conform art.43^1 al.2 lit.b din OUG 34/2006 
modif.si completata.Garantia de part.poate fi constituita în urmatoarele forme:* instrument de 
garantare (FORMULAR 11) emis în cond.legii de o soc.bancarã ori de o soc.de asigurãri, care 
se prezintã în ORIGINAL, în cuantumul si pentru perioada prev. în docum.de atribuire.In cazul 
in care emitentul este o banca/soc.bancara/soc.de asigurari din strainatate, se va prezenta in 
anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia instrumentul de garantare, prezentat in 
ORIGINAL poate fi exprimat si in euro astfel incat sa echivaleze garantia solicitata in lei la 
cursul stabilit de BNR pt data de ________, 1 euro=________lei.instrum.de garantare emis în 
cond.legii,tb sa prevada faptul ca plata se va face conditionat/ neconditionat,in urmatoarea 
situatii de culpa ale celui care o constit.:a)ofertantul__si-a retras oferta în perioada de

valabilitate a acesteia;b)oferta sa fiind stabilita câstigatoare,ofertantul__ nu a constituit 
garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei;c)oferta sa fiind stabilita 
câstigatoare, ofertantul __a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de 
valab.a

ofertei.d)autorit. contract.va aplica prev.art.278^1 din OUG34/2006 modif.,respectiv in cazul in 
care Consiliul va respinge contestatia,autorit.contract.va retine contestatorului din garantia de 
part.suma de 4327.599 lei. virament bancar în contul deschis la BN Trez.Cluj,CUI 
4305857,cont RO17TREZ2165006XXX006924.depunere in numerar in lei la casieria autorit. 
contract.,str.Motilor,nr.7.

Conditii suplimentare

NR. Denumire Descriere



Numar pagini raport: 6

Sumarul procedurii de cerere de oferta  - SEAP
[Municipiul Cluj-Napoca]

Afisat la data de: 13.08.2013  10:41

Municipiul Cluj-Napoca

[RFQ0070574]

3/ 6

2. Capacitatea economica si financiara Informatii generale din care sa rezulte si media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani 
financiariincheiati.

Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) 
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

1. Situatia personala a operatorilor economici, 
inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in 
registrul comertului sau al profesiei

1) Declaratie privind eligibilitatea – declaratie pe proprie raspundere completata in 
conformitate cu Formularul A 

2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura – declaratie pe propria raspundere 
completata in conformitate cu Formularul 12C 

3)Declaratie pe propria raspundere, în temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata în 
conformitate cu Formularul A; - cazier judiciar pentru

persoana juridica/persoanele juridice ofertante emis de catre IPJ valid la data limita de 
depunere a ofertelor 

4)Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata în 
conformitate cu Formularul BB; 

4. a) Certificat privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre 
bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul”, semnata 
si stampilata ); 

4. b) Certificat de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre 
bugetele componente ale bugetului general

consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata „conform cu originalul”, 
semnata si stampilata ); 

Certificatele mentionate la punctele 4.a) si 4.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor 
scadente in luna anterioara celei in care se depun

ofertele. 

5)Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 
din Legea 161/2003, completata în conformitate cu Formularul 1C; Se va atasa de catre toti 
operatorii economici participanti la procedura (Declaratie privind neincadrarea in

prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 
337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)

completata in original. Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie 
in cadrul Municipiului Cluj-Napoca: primar-EMIL BOC, Viceprimari ANNA HORVATH SI 
Gheorghe SURUBARU, Olimpia Moigradan(dir ec) comisia de evaluare:LUCIA LUPEA,IOAN 
BOGDAN,MARCEL IELCEAN,BURZO IOAN,DORIN BOJAN,RIZZOLI CANDIDO,SIMION 
TANTA,POP IOAN,VIORICA MURESAN,GABRIELA IUONUT.

6)Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul M)- cf Ordinului 
314/2010 al ANRMAP 

Documentele mai sus solicitate se vor prezenta in original, purtand semnatura 
reprezentantului legal al ofertantului, mai putin cele de la

punctele 4.a) si 4.b) 

Încadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180, 181 si 69^1 din OUG 34/2006 si 
articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la

excluderea ofertantului din prezenta procedura. 

În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit 
documente de natura celor prevazute la punctele

6),ofertantul va prezenta:

- o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data în fata unui notar, a 
unei autoritati administrative sau judiciare sau a

unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. 

Nota: Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în 
limba româna Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii 
nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata sau copie lizibila certificata”conform cu 
originalul”semnata si stampilata); Ofertantul care, urmeaza sa fie clasat pe primul loc, i se va 
solicita acest certificat in original, sau copie legalizata 

Persoane juridice /fizice straine: 

Documente edificatoare care dovedesc o forma de înregistrare în conformitate cu prevederile 
legale din tara în care ofertantul este rezident

Criterii de calificare

NR. Denumire Descriere
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3. COPYLAND TRADING S.R.L. RO 9091754 Cluj-Napoca 21.02.2013  09:50 Neevaluat

4. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS 
ROMANIA S.R.L

RO 2786070 Bucuresti 01.03.2013  08:52 Neevaluat

1. TIPOLITERA PRODCOM S.R.L. RO 6542183 Cluj-Napoca 18.02.2013  10:04 Neevaluat

2. TACT S.R.L. 15881952 Cluj-Napoca 11.03.2013  14:48 Neevaluat

Ofertanti participanti

NR. Ofertant CUI Localitate Data inscriere Stare

3. Participare

3. Capacitatea tehnica si/sau profesionala .Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani contracte de servicii similare 
prezentului acord-cadru, cu valoarea cumulata de minim 500.000 lei fara TVA - din cel mult 3 
contracte. Valoarea poate fi prezentata si ca echivalenta in euro, la urmatoarele cursuri: 2009 
– 4.2373; 2010 – 4.2099; 2011 – 4.2379 ( curs mediu stabilit de BNR). Prestarea serviciilor se 
confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o 
autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul executiei si 
se mentioneaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu 
si daca au fost duse la bun sfarsit.,Informatii privind asocierea - daca este cazul 

Documentele vor fi prezentate

in conformitate cu prevederile Anexei 2 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011,Informatii privind 
subcontractantii - daca este cazul,Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale 
personalului angajat si al

cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; Declaratia va fi însotita de CV ale

persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea contractului, precum si ale

oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie în îndepl contractului.Pentru fiecare

expert cheie propus, ofertantul va depune: 

-copii conform cu originalul ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor

mentionate în CV,Decl priv lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, continând valori,

perioade de prestare, beneficiari, indif dc acestia din urma sunt autorit

contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin

prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o

autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul

este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are

posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,

demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a

operatorului economic; 

Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) 
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
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Capacitatea economica si financiara Indeplinim capaciatatea economica si financiara solicitata in fisa de date si caietul de sarcini

Capacitatea tehnica si/sau 
profesionala

Indeplinim capacitatea tehnica si/sau prifesionala solicitata in fisa de date si caietul de sarcini.

Situatia personala a operatorilor 
economici, inclusiv cerintele 
referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei

Indeplinim cerintele de calificare solicitate in fisa de date si caietul de sarcini.

Criterii de calificare

Denumire criteriu Raspuns

COPYLAND TRADING S.R.L.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L

TIPOLITERA PRODCOM S.R.L.

Capacitatea economica si financiara

Capacitatea tehnica si/sau 
profesionala

Situatia personala a operatorilor 
economici, inclusiv cerintele 
referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei

Criterii de calificare

Denumire criteriu Raspuns

Capacitatea economica si financiara conform documente atasate

Capacitatea tehnica si/sau 
profesionala

conform documente atasate

Situatia personala a operatorilor 
economici, inclusiv cerintele 
referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei

documentele atsate

Criterii de calificare

Denumire criteriu Raspuns

TACT S.R.L.

4. Oferte
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3. COPYLAND TRADING S.R.L. Inscris cu oferta 
depusa

- Necastigator

4. KONICA MINOLTA BUSINESS 
SOLUTIONS ROMANIA S.R.L

Inscris cu oferta 
depusa

- Necastigator

1. TIPOLITERA PRODCOM S.R.L. Inscris fara oferta 
depusa

- Necastigator

2. TACT S.R.L. Inscris cu oferta 
depusa

- Necastigator

NR. Ofertant Criterii de evaluare Stare Valoare oferta Clasament

Scor 
evaluare

Scor 
financiar

Scor final

5. Evaluare

Capacitatea economica si financiara Depus documente conform cerinte

Capacitatea tehnica si/sau 
profesionala

Depus documente conform cerinte

Situatia personala a operatorilor 
economici, inclusiv cerintele 
referitoare la inscrierea in registrul 
comertului sau al profesiei

Depus documente conform cerinte

Criterii de calificare

Denumire criteriu Raspuns


