
Contract de furnizare Set-uri dispozitive PDA si
imprimante mobile, imprimante portabile, abonamente

MDM, Abonamente date mobile
 
 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 

I.1) Denumire si adrese
C.N. POSTA ROMANA S.A. 
Cod de identificare fiscala: RO 427410; Adresa: Strada Dacia, Nr. 140, Sector: 2; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti; Cod
postal:  020065;  Tara:  Romania;  Persoana  de  contact:  Carol  Bujoreanu;  Telefon:  +40  212009270;  Fax:  +40  212009270;  E-mail:
carol.bujoreanu@posta-romana.ro; Adresa internet: (URL) www.posta-romana.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: -

 
I.2) Achizitie comuna
Contractul implica o achizitie comuna: Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

 
I.6) Activitate principala
Servicii postale

 

Sectiunea II: Obiect
Sectiunea II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu
Contract de furnizare Set-uri dispozitive PDA si imprimante mobile, imprimante portabile, abonamente MDM, Abonamente date
mobile
Numar referinta: RO 427410-2023-13.01;60.01;178.01;178.02.

 
II.1.2) Cod CPV principal
32250000-0 Telefoane mobile (Rev.2)

 
II.1.3) Tipul contractului 
Furnizare

 
II.1.4) Descrierea succinta
              Achiziția unui număr de 7000 de dispozitive smart de tip PDA (cu aplicație MDM inclusă), 7000 de abonamente de date
mobile, 7000 imprimante mobile și a unui număr suplimentar de 1600 imprimante mobile (compatibile cu telefoanele rigidizate CAT
S42H+ deja aflate în proprietatea Companiei, care vor fi folosite și în scopul acestui proiect), aplicație MDM pentru controlul de la
distanță al dispozitivelor PDA.” Cod CPV: 30232110-8; 3225000-0; 72318007.

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

 
II.1.7) Valoarea totala a achizitiei
Valoare: 15599990
Moneda: RON

 
Sectiunea II.2 Descriere

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare
Cod CPV principal: 00000000 Coduri CPV (Rev.1)
Cod CPV suplimentar: -

 
II.2.3) Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare: 
La sediul CNPR din Bucuresti Calea Giulesti nr.6-8La sediul CNPR din Bucuresti Calea Giulesti nr.6-8
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II.2.4) Descrierea achizitiei publice
(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)
Achiziția unui număr de 7000 de dispozitive smart de tip PDA (cu aplicație MDM inclusă), 7000 de abonamente de date mobile,
7000 imprimante mobile și a unui număr suplimentar de 1600 imprimante mobile (compatibile cu telefoanele rigidizate CAT S42H+
deja aflate în proprietatea Companiei, care vor fi folosite și în scopul acestui proiect), aplicație MDM pentru controlul de la distanță
al dispozitivelor PDA prin contract de furnizare incheiat pe o perioada de 1 an de zile.

 
II.2.5) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate – pret

 
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei
Pondere: 60%

 
Denumire factor evaluare: Factor evaluare - Durata de livrare - P teh livrare
Pondere: 30%

 
Denumire factor evaluare: Garantia produselor minim 3 ani
Pondere: 10%

 
 

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: Nu

 
II.2.14) Informatii suplimentare
-

 

Sectiunea IV: Procedura
 

IV.1) Descriere
 

IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara publicare prealabila

 
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

 
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
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Sectiunea V: Atribuirea contractului
 

Se atribuie un contract/un lot: Da
 

V.2) Atribuirea contractului
 

Contract de furnizare Set-uri dispozitive PDA si imprimante mobile, imprimante portabile, abonamente MDM,
Abonamente date mobile

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului
140J/115 / 31.01.2023

 
V.2.2) Informatii privind ofertele
Numarul de oferte primite: 4
Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 0
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: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu

 
V.2.3) Numele si adresa contractantului
VODAFONE ROMANIA 
Cod de identificare fiscala: RO 8971726; Adresa: Strada Văcărescu Barbu, Nr. 201; Localitatea: Bucuresti; Cod NUTS: RO321 Bucuresti;
Cod postal: 020276; Tara: Romania; Telefon: +40 372874218; Fax: +40 372874218; E-mail: ebustrategicprojects@vodafone.com;
maria.nechifor@vodafone.com; rodica.bocioaca@vodafone.com; Adresa internet: (URL) www.vodafone.ro; Contractul este un IMM
Nu

 
V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului
Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 21750500
Valoarea totala a contractului/lotului: 15599990
Moneda: RON

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

 
V.2.6) Pretul platit pentru achizitii de oportunitate
Valoare fara TVA: 0 Moneda: RON

 
V.2.7) Numarul de contracte atribuite:
1

 
V.2.8) Tara de origine a produsului sau a serviciului
Origine comunitara: Da
Origine necomunitara: Nu

 
V.2.9) Contractul a fost atribuit unui ofertant care a prezentat o varianta
Nu

 
V.2.10) Au fost excluse oferte, deoarece erau nejustificat de scazute
Nu

 

Sectiunea VI: Informatii complementare
 

VI.3) Informatii suplimentare
-
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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: -

 
VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare
-

 
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
01.02.2023
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Anexa D2 - Utilitati
 

Justificarea atribuirii contractului fara publicare prealabila a unei
invitatii la o procedura concurentiala de ofertare in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene
Directiva 2014/25/UE

 
1. Justificarea alegerii procedurii negociate fara publicarea prealabila a unei invitatii la o procedura concurentiala
de ofertare în conformitate cu articolul 50 din Directiva 2014/25/UE
 

• Situatie de urgenta extrema survenita în urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de entitatea contractanta, în conformitate
cu conditiile stricte stabilite de directiva

 
3. Explicatie
 

In baza ORDONANTEI DE URGENȚĂ nr. 166 din 8 decembrie 2022, cu completarile si modificarile ulterioare, privind unele măsuri pentru
acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe
nerambursabile,
Capitolul V “Reguli privind integrarea bazelor de date”
Articolul 24
Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în vederea acordării sprijinului necesar populației vulnerabile
pentru compensarea prețului la energie cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Compania Națională «Poșta Română» - S.A. va
asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările și echipamentele necesare, precum și alte cheltuieli necesare, în
condițiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare.(la 15-01-2023,
Articolul 24 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDONANȚA ORDONANȚĂ nr. 3 din 11 ianuarie 2023, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023 )
Având în vedere că:
Potrivit dispozițiilor OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru
compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia
(denumita în cele ce urmează OUG nr. 166/2022), activitățile privind prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare şi condiționare a
plicurilor, distribuire prin trimitere de corespondenta  cu confirmare de primire, precum şi efectuarea de plăți prin serviciul de mandat
poștal de către beneficiarii de sprijin se realizează de Compania Națională “Poșta Română” S.A. în baza convenției încheiate cu Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene.
In conformitate cu art. 117, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 99/2017:
„(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele cazuri:
....
d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere
competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente
imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a entităţii contractante. În situaţii în care se impune
intervenţia imediată, entitatea contractantă are dreptul de a realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
... ‘’.
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