
Achizitie licente informatice si achizitie licente academice
pentru programe software, componente ale unui pachet
de programe pentru efectuarea de calcule paralele de

tipul parallel Computing Toolbox” in cadrul proiectului ”
Noi nano-arhitecturi de inspiratie biologica de tip celular

-Pentru circuite integrate ”POC-30/2016
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
Universitatea Aurel Vlaicu  din Arad 
Cod de identificare fiscala: 3519500; Adresa: Strada: Revolutiei, nr. 77; Localitatea: Arad; Cod NUTS: RO421 Arad; Cod postal: 310130;
Tara: Romania; Persoana de contact: Adriana Mezin; Telefon: +40 257280702; Fax: +40 257280702; E-mail: achizitii@uav.ro; Adresa
internet: (URL) www.universitateaaurelvalicuarad.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
Agentie/birou regional sau local

 
I.5) Activitate principala
Educatie

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Achizitie licente informatice si achizitie licente academice pentru programe software, componente ale unui pachet  de programe
pentru efectuarea de calcule paralele de tipul parallel Computing Toolbox” in cadrul proiectului ” Noi nano-arhitecturi de inspiratie
biologica de tip celular -Pentru circuite integrate ”POC-30/2016
Numar referinta: 3519500/2020/1/2

 
II.1.2) Cod CPV principal
48460000-0 Pachete software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achizitie licente informatice si achizitie licente academice pentru programe software, componente ale unui pachet  de
programe pentru efectuarea de calcule paralele de tipul parallel Computing Toolbox” in cadrul proiectului ” Noi nano-arhitecturi de
inspiratie biologica de tip celular -Pentru circuite integrate ”POC-30/2016, în valoare estimata de 159.000 lei , dupa cum urmeaza :
•   Achizitie  licente informatice in valoare de 27.000 lei ;
•   Achizitie  licente  pentru programe software, compomente ale unui pachet  de programe pentru efectuarea de calcule paralele de
tipul parallel Computing Toolbox in valoare de 132.000 lei;

 
II.1.6) Informatii privind loturile
Contractul este împartit în loturi: Nu

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 158640
Moneda: RON
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Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 48460000-0 Pachete software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare: 
ARAD, UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARADARAD, UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD

 
II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achizitie licente informatice si achizitie licente academice pentru programe software, componente ale unui pachet  de programe
pentru efectuarea de calcule paralele de tipul parallel Computing Toolbox” in cadrul proiectului ” Noi nano-arhitecturi de inspiratie
biologica de tip celular -Pentru circuite integrate ”POC-30/2016,conform caietului de sarcini atasat la anuntul de participare.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

 
 

II.2.11) Informatii privind optiunile
Optiuni: Nu

 
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: -
Tip finantare: Program / Proiect
PROGRAM/PROIECT: Programul Operational Competitivitate - POC

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

 
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.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)
Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu

 
IV.2) Informatii administrative

 
IV.2.1) Publicarea anterioara privind aceasta procedura
Numarul anuntului in JOUE: 

 
IV.2.8) Informatii privind incetarea sistemului dinamic de achizitii
Anuntul implica incetarea sistemului dinamic de achizitii publicat in anuntul de participare de mai sus: Nu
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IV.2.9) Informatii privind incetarea unei invitatii la o procedura concurentiala de ofertare sub forma unui
anunt orientativ periodic
Entitatea contractanta nu va atribui niciun alt contract pe baza anuntului orientativ periodic mentionat mai sus: Nu

 

Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de furnizare
V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
874 / 10.02.2021

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 1
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
BB COMPUTER 
Cod de identificare fiscala: RO 1697110; Adresa: Strada Bălcescu Nicolae, Nr. 12; Localitatea: Arad; Cod NUTS: RO421 Arad; Cod
p o s t a l :  3 1 0 1 2 3 ;  T a r a :  R o m a n i a ;  T e l e f o n :  + 4 0  0 2 5 7 2 8 0 5 5 5 ;  F a x :  + 4 0  0 2 5 7 2 8 0 1 1 1 ;  E - m a i l :
company@bbcomputer.ro;george@bbcomputer.ro; Adresa internet: (URL) www.bbcomputer.ro; Contractul este un IMM Da

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 159000
Valoarea totala a contractului/lotului: 158640
Moneda: RON

 
V.2.5) Informatii privind subcontractarea
Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
              Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii și
semnatura electronica (site-urile
furnizorilor de semnatura electronică).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în
mod exclusiv în SEAP la Secțiunea
”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la
Sectiunea ”Documentatie, clarificari si
decizii” din cadrul anuntului de participare.
Pentru  transmiterea  solicitarilor  de  clarificari  privind  documentația  de  atribuire,  operatorii  economici  se  vor  înregistra  în  SEAP
(www.elicitatie.ro) ca operator economic
conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității
contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va
transmite solicitarile de claricare în legatura cu oferta prin utilizarea
facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.
Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de
vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
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În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va comunica fiecărui ofertant ce a fost
respins motivele care au stat la baza
acestei decizii, iar celorlalți faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului IV, Secțiunea a 13 – a
din Legea nr. 98/2016.
În urma finalizării  fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus,  autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul
admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe
primul loc în clasamentul intermediar
întocmit la finalizarea evaluării ofertelor,acordând un termen de răspuns.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin
intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”),în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare

 
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:
+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: 
Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor solutionate potrivit Legii 101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.8 din legea 101/2016

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD 
Adresa: B.dul Revolutiei ,nr.77, jud Arad; Localitatea: Arad; Cod postal: 310130; Tara: Romania; Telefon: +40 257280702; Fax: +40
257280702; E-mail: achizitii@uav.ro; Adresa internet: (URL) www.universitateaaurelvlaicuarad.ro; 

 
VI.4.5) Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
cadru
-

 
VI.4.6) Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru
-

 
VI.4.7) Procedura verificata ANAP
Nu

 
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2021
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