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Autoritate contractanta

Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale

Adresa postala: Str. Pescarilor nr. 69 A , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900581 , Romania , Punct(e) de 
contact: Gabriela Cristian , Tel. +40 241639595 , In atentia: Responsabil procedura , Email: 
gabrielacristian@ceronav.ro , Fax: +40 241631415 , Adresa internet (URL): www.ceronav.ro , Adresa profilului 
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: Defibrilator automat extern pentru instruire cu minim 8 scenarii de resuscitare standard

CPV: 33182100-0-Defibrilator (Rev.2)

Descrierea contractului: Furnizare defibrilator automat extern pentru instruire cu minim 8 scenarii de resuscitare 
standard - 1 buc., necesar pentru desfasurarea sesiunilor de instruire care trebuie organizate în cadrul cursului pilot « 
Practici de siguranta pentru situatii de urgenta aparute pe timpul operarii navelor fluviale »- modulul « Acordarea 
primului ajutor medical la bordul navelor ». Specificatia tehnica minimala va fi conforma cu cerintele tehnice revizuite la 
16.06.2017 care se pot downloada de la sectiunea Noutati- 2017, luna iunie, de pe website CERONAV 
(https://www.ceronav.ro/articole/noutati/). Sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: buget proiect 
Danube Skills (FEDR- Programul Transnational Dunarea, Contributie stat si Contributie din surse proprii CERONAV)

Valoarea estimata fara TVA: 3390.00 RON

Conditii contract: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de cel putin 60 zile, având caracter ferm si obligatoriu din 
punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Pretul va fi exprimat în RON fara TVA, cu 
maxim 2 zecimale. Termen de plata: Plata se va efectua în maxim 30 de zile calendaristice de la primirea facturii 
fiscale în original, dar conditionat de semnarea fara observatii a procesului verbal de receptie si punere în functiune a 
produselor, prin ordin de plata în conformitate cu prevederile art.6, alin.(1) din Legea nr.72/2013. Operatorul economic 
castigator, are obligatia ca sa aiba sau sa isi deschida cont la Trezoreria statului, in conformitate cu prevederile 
Ordinului M.F.P. nr. 1235/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei. 
Termenul de livrare DDP Galati maxim acceptat : 45 zile de la semnarea contractului. Perioada de garantie minima 
acceptata : 24 luni de la data receptiei si punerii in functiune. Ofertantii vor prezenta modelul de contract insusit fara 
obiectiuni prin aplicarea semnaturii olograf a reprezentantului legal si a stampilei pe fiecare pagina sau o declaratie pe 
propria raspundere in acest sens. Clauzele contractuale obligatorii se pot consulta la sectiunea Noutati- 2017, luna 
iunie, de pe website CERONAV (https://www.ceronav.ro/articole/noutati/ ).
Conditii participare: 1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile care constituie motive de excludere 
prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/ 2016- prezentare declaratii. 2. Ofertantii vor dovedi ca au 
experienta similara necesara prin prezentarea unei declaratii privind lista principalelor livrari similare de produse 
efectuate în ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor- un contract sau mai multe contracte a 
caror valoare cumulata este de cel putin 3,000.00 RON exclusiv TVA. 3. Ofertantii trebuie sa prezinte certificatul 
constatator emis de ONRC nu mai vechi de trei luni, in copie certificata “conform cu originalul”. Obiectul contractului 
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. 4. Propunerea tehnica va include mentiuni prin 
care se confirma faptul ca produsele livrate sunt noi, ca acestea nu utilizeaza componente ale unor elemente folosite 
anterior si înglobeaza tehnologii actuale în domeniu. Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice, configuratia 
generala ofertata cu precizarea tuturor componentelor hardware si software- echipamente, dispozitive, sisteme, 
module, licente si a tuturor detaliilor în legatura cu acestea (producator, marca, modelul, seria, specificatiile 
producatorului). Toate cerintele tehnice reprezinta cerinte minime obligatorii. 5. Oferta financiara va fi exprimata in RON 
fara TVA DDP Galati si se va mentiona ca are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada contractului. Achizitia se va 
face din catalogul SEAP.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut in conditiile conformitatii propunerii tehnice cu cerintele tehnice, termenul 
maxim de livrare, perioada de garantie minima, cu conditia indeplinirii conditiilor de participare si a conditiilor de 
contract. 

Termen limita primire oferte: 29.06.2017

Informatii suplimentare: Cerintele tehnice revizuite la data de 16.06.2017, modelul de contract si formularele care 
trebuie sa insoteasca oferta pot fi downloadate de la sectiunea Noutati- 2017, luna iunie, de pe website CERONAV 
(https://www.ceronav.ro/articole/noutati/ ). Ofertele semnate olograf, stampilate si scanate vor fi transmise la adresa de 
e-mail: gabrielacristian@ceronav.ro pana cel tarziu 29.06.2017. Atentie ! Oferta contine propunerea tehnica, 
propunerea financiara si documentele suport (declaratiile privind motivele de excludere, certificatul ONRC, declaratia 
privind experienta similara si modelul de contract însusit). Transmiterea unei oferte care nu contine una sau mai multe 
componente atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Ofertele transmise dupa termenul limita specificat nu se vor 
deschide. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241 639 595 interior 1144.
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