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INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE  

FARA PUBLICARE PREALABILA A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE 

 

      Autoritatea contractanta: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov  (OIRBI), cu sediul in B-dul Carol I nr. 

34-36, et. 11, Localitatea: Bucureşti, sector 2, cod poştal 020922, prin prezenta adresă, vă invităm sa 

participati la procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare", în 

vederea atribuirii unui /unor contract/contracte de achiziţie publică având ca obiect „Echipamente 

IT” în cadrul Contractului de finanţare nr. 65727/DG PECU/31.08.2020, POCU/155/7/4/139525, cu 

titlul „Sprijin al activității OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru 

perioada 2020 – 2023”  finanţat prin Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 7. 

       Cod CPV: 30213300-8 - Computer de birou, 33195100-4 – Monitoare; 48517000-5 - Pachete software 

IT, 48900000-7 - Diverse pachete software şi sisteme informatice; etc. 

       Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Negociere fara publicare prealabila, cu 

respectarea prevederilor art. 104, alin (1) din Legea 98/2016 si s-a constatat ca este aplicabila litera 

a) „ Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea 

prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice/acordurilor-

cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri:  

a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă ori procedură simplificată 

organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a fost depusă nicio 

ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare 

neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, 

la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport; 

Pentru achiziţia produselor, valoarea totală estimată s-a stabilit prin valoarea cumulată a tuturor 

loturilor conform tabelului alăturat: 

DENUMIRE LOT VALOAREA TOTALĂ LOT 

LOT I - Desktop 
 
118.319,29 lei, fără TVA 

LOT 2 - Laptop 78.991,60  lei, fără TVA 

LOT 3 - Echipamente 10.083,80 lei, fără TVA 

LOT 4 - Retelistica 4.075,64 lei, fără TVA 

VALOARE TOTALA LOTURI 211,470.33 lei, fără TVA 

 

- Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut; 
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- Obiectul contractului: furnizare echipamente IT – 4 loturi 

- data limita pentru depunerea ofertelor: data 27.01.2021, ora 16.30 

- Adresa de transmitere a ofertelor: București B-dul Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, secretariatul 

institutiei Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov 

- Limba de redactare a ofertelor: Romana; 
- numarul de exemplare: Un exemplar original şi 1 copie, marcate corespunzător 
- mod de prezentare oferta: (atât originalul, cât şi copia) se prezintă în 3 plicuri separate ( plicul cu 

documentele de calificare, plicul cu oferta tehnică şi plicul cu oferta financiară), sigilate, purtând 
denumirea şi adresa ofertantului. Aceste plicuri se vor introduce într-un plic exterior (colet) închis 
corespunzător şi netransparent, pe plicul exterior se trece adresa autorităţii contractante cu 
inscripţia:  A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 27.01.2021, ora 16.30 

- Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii ofertelor, inclusiv; 
- Criterii de calificare: Conform fisei de date a achizitiei si Documentatiei de atribuire; 
- Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire, documentatia 

descriptiva si documentele suplimentare pot fi solicitate pe email la adresa: office@oirbi.ro  
- Solicitarile de clarificari vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul OIRBI 
- Persoana de contact pentru informatii suplimentare: Andreea Saftere, 
- E-mail: office@oirbi.ro  , Telefon:  021.3191280, 021.3191281 
 

   Fiecare ofertant poate depune oferta pentru un singur lot sau pentru mai multe loturi,  fără a avea 

obligația depunerii  de oferte pentru toate loturile aferente procedurii. 

Anexat prezentei invitatii va transmitem Fisa de date a achizitiei, Documentatia descriptiva, Modele 

formulare, Model contract, DUAE in format editabil.  

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, oferta dumneavoastra fiind deosebit de importantă 

pentru noi, vă stăm la dispoziţie pentru întrebări sau informatii suplimentare pe adresa de e-mail: 

office@oirbi.ro sau  la telefon:  021.3191280 

Cu deosebită consideraţie, 

Director Executiv, 

Dragos Adrian IORGA 

       

   
 
    Intocmit 

Responsabil achiziţii publice 
Andreea Saftere 
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