
   

   

 

 
 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa Prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își 

găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, 

cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului: Improve yourself - ARCCA! 

POCU/626/6/13/133309 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nr. inreg. 1403/06.10.2021 

 

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA 

 

 
1. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

Campus Facilities SRL cu sediul in Bucuresti, str.Creata nr.58-60, Cladirea C1, birou 

nr.1, sector 5, adresa de corespondenta str.  Gheorghe Manu nr. 10, sector 1, 

Bucuresti,telefon:0721.285.834,fax:021.410.85.15,e-mail: achizitii.proiecte@arcca.ro, 

in calitate de beneficiar al proiectului „Improve Yourself – ARCCA!” aprobat in cadrul 

programului POCU/626/13/133309, proiect cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

2. DENUMIREA ACHIZITIEI 

Achizitie sistem sonorizare cu incadrare in Cod CPV: 32342410-9 Echipament de 

sonorizare (Rev.2), finalizat prin incheierea contractului de achizitie publica bunuri. 

3. INFORMATII DESPRE ACHIZITIE 

Este necesara achizitia unui sistem sonorizare necesar realizarii evenimentelor 

organizate in cadrul hub-ului ocazionate de organizarea Bursei Locurilor de Munca. 

4. VALOAREA ACHIZITIEI 

Valoarea totala estimata a achizitiei de bunuri: 109.911,57 lei (fara TVA). 

Beneficiarul va considera admisibile ofertele care depasesc cu maxim 10% valoarea 

estimată fara TVA. 

5. MODALITATEA DE ATRIBUIRE 

Achizitie directa. 

6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

„Pretul cel mai scazut“ la valoarea totala a bunurilor cu conditia indeplinirii cerintelor 

minime solicitate in caietul de sarcini. 
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7. PREZENTAREA OFERTEI 

Oferta se elaboreaza si se transmite in plic inchis, cu precizarea: Oferta pentru 

achizitia de sistem sonorizare cu mentiunea „A nu se deschide pana la data de, 

ora 12:00” la adresa de corespondenta a autoritatii contractante indicata si va 

contine cel putin urmatoarele: 

- Scrisoare de inaintare conform formularului nr.1, pe plic; 

- Documente de calificare – plic separat; 

- Propunerea tehnica – documente din care sa rezulte incadrarea la cerintele 

minime prevazute in caietul de sarcini – plic separat; 

- Propunerea financiara – conform formularului nr.2 si Anexei la oferta 

financiara – conform formularelor atasate. Oferta se exprima in lei fara TVA 

si este ferma pe toata perioada de valabilitate a contractului de achizitie 

publica – plic separat; 

Orice operator economic care are posibilitatea de a furniza sistemul de 

sonorizare, are dreptul de a depune oferta si de a participa, printr-un 

reprezentant imputernicit, la sedinta de deschidere a ofertelor. In acest sens va 

prezenta un act de identitate si imputernicirea. 

Operatorul economic nu are drepturi, in cadrul aceleiasi proceduri: 

- Sa participle in cadrul a doua sau mai multe asocieri de operatori economici; 

- Sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna sau 

- Sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul 

altei oferte. 

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in 

calitate de ofertanta, individual, ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv 

in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de 

atribuire, in conditiile prevazute de art.53 din Legea nr.98/2016. 

Pentru operatorii economici participanti in comun la procedura de atribuire a 

caror oferta a fost desemnata castigatoare, autoritatea contractanta solicita sa 

adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pana la data incheierii 

contractului de achizitie publica pentru bunuri. 

Nu se accepta oferte alternative. 

Documente de calificare: 

a) Pentru situatia personala a operatorilor economici operatorii economici, tertii 

sustinatori si subcontractantii vor depune urmatoarele formulare: 

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016, 



   

   

 

 
 

formularul nr.3; 

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 din Legea nr.98/2016, 

formularul nr.4; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.167 din Legea 

nr.98/2016, formularul nr.5; 

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea 

nr.98/2016, formularul nr.6; 

Totodata se va depune odata cu oferta: angajamentul ferm al tertului sustinator 

din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a 

acordului de subcontractare si sau/ a acordului de asociere, dupa caz. 

b) Cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale: 

Operatorii economici vor depune certificatul constatator din care sa reiasa ca 

operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile 

de anulare a constituirii (nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, 

dizolvare, faliment, divizare, fuziune, etc.) precum si faptul ca are capacitate 

profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului de furnizare 

sistem sonorizare, adica activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara 

conform codificarii CAEN corespunde cu obiectul contractului). 

Se permite depunerea certificatului constatator in oricare dintre formele: in 

original, copie legalizata sau certificat electronic daca este obtinut online. 

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data 

limita de depunere a ofertelor. 

Aceasta cerinta se aplica si pentru subcontractant si/sau tert sustinator. 

Persoanele juridice straine pot prezenta documente echivalente in conformitate 

cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. 

8. ADRESA LA CARE SE DEPUN OFERTELE: 

CAMPUS FACILITIES SRL – adresa de corespondenta: str.Gheorghe Manu 

nr.10, sector 1, Bucuresti, telefon: 0721.285.834, fax: 021.410.85.15, la 

registratura. 

Autoritatea contractanta nu raspunde pentru ofertele depuse la o alta adresa 

decat cea stabilita. 

9. DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR 

Data 15.10.2021, Ora 15:00 

10. VALABILITATEA OFERTELOR: 

90 de zile. 



   

   

 

 
 

 

11. Termen de plata: 

In termen de maxim 30 de zile de la data facturarii. 

12. SURSA DE FINANTARE: 

Finantat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, conform contractului de finantare nr. POCU/626/13/133309. 

13. Eventualele informatii suplimentare sau clarificari se pot solicita prin fax: 

021.410.85.15 sau pe e-mail: achizitii.proiecte@arcca.ro pana cel tarziu la data 

de 11.10.2021. 

14. Data deschiderii ofertelor 15.10.2021, ora 15:00, locul: str.Gheorghe Manu 

nr.10, sector 1, Bucuresti. 

 

Manager de proiect       Responsabil achizitii 

  Sofran Lucica                Burlan Daniela Catalina 
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