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1. Titlu: Licitatie internationala - achizitie supercomputer
Denumirea licitatiei
Numarul licitatie/codul de identificare
la organizator

Obiectul licitatiei

Produsele licitate
Valoare contract
Numele firmei organizatoare
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Adresa paginii web
Persoana de contact/functia
Garantia bancara de participare la
licitatie (Tender Bond)
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.), adresa de
unde se poate obtine, pretul achizitiei
Termen limită pentru primirea
cererilor de documente sau de acces
la documente
Data si ora deschiderii ofertelor
Data si ora deschiderii licitatiei
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Garantia de buna executie
(Performance Bond)
Experienta necesara
Conditii de plata
Transport

Spania-Barcelona: Achizitie supercomputer
2015/S 175-317866
Contract de achiziţii publice prin procedura de licitaţie
deschisă pentru extinderea capacitatii supercomputerului achiziționat de către Barcelona
Supercomputing Center în 2011 (prin achizitia cu nr. de
înregistrare CONSU02010018OP).
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă
economic privind criteriile menţionate în caietul de sarcini,
în invitaţia de prezentare a ofertei sau de participare la
negociere
Supercomputer.
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile
publice) : 30211100
Valoarea estimată: 500.000 EUR (fara TVA)
Barcelona Supercomputing Center — Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) - Unidad de Contratación
Calle Jordi Girona, 29, Edificio Nexus II, 3ª planta
08034 Barcelona - SPANIA
+34 934137716
+34 934137721
compras@bsc.es
www.bsc.es
Cristina Vargas / Responsabil licitatii
nu
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv
documentele pentru dialog competitiv și sistemul de
achiziție dinamic) pot fi obținute gratuit la punctul de contact
menționat anterior.
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea
contractantă: CONSU02015016NG
8 octombrie 2015, ora 13:00
n/a
Conform documentaţiei licitatiei.
Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă.
5% din valoarea de adjudicare, fara TVA
Conform documentaţiei licitatiei
Conform documentaţiei licitatiei.
Contract co-finanțat prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regionala (FEDER).
Conform documentaţiei licitatiei

Relatii suplimentare si sprijin la
BPCE
Data inregistrarii

BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, secretar economic
Tel:+34 935343494
Fax:+34 935343492
E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro
9.09.2015

2. Titlu: Licitatie internationala - Servicii programare şi consultanţă software
Denumirea licitatiei

Spania-Barcelona: Servicii de programare şi de
consultanţă software

Numarul licitatie/codul de identificare
la organizator

Obiectul licitatiei

Produsele licitate

Valoare contract
Numele firmei organizatoare
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Adresa paginii web
Persoana de contact/functia
Garantia bancara de participare la
licitatie (Tender Bond)
Documentele licitatiei
(caiet de sarcini, etc.); adresa de
unde se poate obtine, pretul achizitiei

2015/S 171-311201
Licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de
achiziţii publice de servicii de programare si
consultanta software.
Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic
privind criteriile menţionate în caietul de sarcini, în invitaţia
de prezentare a ofertei sau de participare la negociere
Asistență tehnică în domeniul arhitecturii de sistem și
ETL.
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile
publice) : 72200000 - Servicii informatice și servicii
conexe.
Contractul este impartit in loturi, dupa cum urmeaza:
Lot nr. 1: Valoarea estimată fără TVA: 1.491.336 EUR
Lot nr. 2: Valoarea estimată fără TVA: 458 304 EUR.
Ofertele trebuie depuse pentru unul sau mai multe loturi.
Valoarea estimată fără TVA: 4.047.940,05 EUR
Dirección General de la Mutua Midat Cyclops
(companie de asigurari colaborator al Seguridad Social Organismul national spaniol de Protectie sociala)
Av. Josep Tarradellas, 14-18
08029 Barcelona - SPANIA
+34 934051244
+34 934108828
mesacontratacion@mc-mutual.com
http://www.mc-mutual.com/extranet/home.do
Nu este necesara
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv
documentele pentru dialog competitiv și sistemul de
achiziție dinamic) pot fi obținute in mod gratuit la punctul de
contact menționat anterior.
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea
contractantă: N201500882

Termen limită pentru primirea
cererilor de documente sau de acces
la documente
Termenul de depunere a ofertelor
sau cererilor de participare(data si
ora)
Termenul de finalizare a contractului

13 octombrie 2015, ora 12:55

13 octombrie 2015, ora 13:00
24 luni de la data atribuirii contractului

Data si ora deschiderii ofertelor
Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)
Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)
Garantia de buna executie
(Performance Bond)
Experienta necesara
Conditii de plata
Transport
Relatii suplimentare si sprijin la
BPCE
Data inregistrarii

17 noiembrie 2015, ora 10:00
Conform cerinţelor din documentaţia licitatiei.
Documentaţia se va prezenta in limba spaniola.
Companiile participante vor trebui să plătească o garanţie
definitivă de 5 % din valoarea de adjudicare a licitatiei (TVA
exclus), aşa cum este detaliat în documentaţia licitaţiei.
Conform cerinţelor din documentaţia licitatiei.
Conform cerinţelor din documentaţia licitatiei.
Conform cerinţelor din documentaţia licitatiei.
BPCE Barcelona
Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona
Persoana de contact: Bogdan Badescu, secretar economic
Tel:+34 935343494
Fax:+34 935343492
E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro
10.09.2015

