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Denumire plan

Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Unitatea Militara 01144
Numar invitatie: 369953 / 10.02.2015
Denumire contract: ACORD CADRU DE FURNIZARE DE PRODUSE AGROALIMENTARE PENTRU EXERCITII ÎN POLIGOANE
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Unitatea Militara 01144
Cod fiscal: 27367077, Adresa: str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2 Roman, Neamt, Roman, Telefon: +40
0233741402, Fax: +40 0233740228
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
U.M. 01144, str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2, loc. Roman, jud. Neamt, Roman, Romania, cod postal: 611047, telefon:+40
0233741402, fax:+40 0233740228, persoana de contact:DANIEL PLESCA
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
U.M. 01144, str. Prof. Dumitru Martinas nr. 2, loc. Roman, jud. Neamt, Roman, Romania, cod postal: 611047, telefon:+40
0233741402, fax:+40 0233740228, persoana de contact:DANIEL PLESCA

I.2)
I.2.1)
I.2.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
Tip Autoritate Sectorial: Nu
Tip Activitate: Aparare

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1 Denumire contract:
)
ACORD CADRU DE FURNIZARE DE PRODUSE AGROALIMENTARE PENTRU EXERCITII ÎN POLIGOANE
II.1.2
Tip contract: Furnizare
)
II.1.3
Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
)
II.1.4
Informatii acord-cadru
)
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 3
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5 Obiectul contractului:
)
Asigurarea produselor agroalimentare pentru exercitii în poligoane: oua, cartofi, radacinoase, legume proaspete, fructe
proaspete, citrice, carne de pasare, carne de porc, carne de vita, salamuri, specialitati din carne, cârnati, pateu de ficat,
masline, peste, conserve din carne, conserve din peste, conserve din legume, miere de albine, gem, sucuri naturale
fructe, ulei masline, ulei din floarea soarelui, lapte de vaca, smântâna, unt proaspat, brânza, cascaval, iaurt, zahar, cafea,
ciocolata, faina, cereale, gris, cacao pudra, pâine si produse de panificatie, arome, amelioratori, condimente, apa
minerala/ plata, bere, sucuri, cafea, bauturi racoritoare.
II.1.6
CPV: 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe (Rev.2)
)
II.1.7
Impartire pe loturi: Nu
)

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU

II.2.1
Valoare estimata: 567,906.61 RON
)

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.
Conditii suplimentare, garantie de participare
1)
Conditii suplimentare
Denumire
Garantie de participare

Descriere
1. Garantia de participare este de 11.358,13 lei. 2. Daca

Garantie de buna executie

III.2)
III.2.
1)

ofertantii doresc sa constituie garantia în valuta, data de
referinta la care se face echivalenta leu/ alta valuta
(cursul BNR) este data publicarii invitatiei de participare.
3. Valabilitatea garantiei de participare este de 60 de zile
de la data limita pentru depunerea ofertelor si coincide
cu perioada de valabilitate a ofertei. 4. Se vor respecta
prevederile art. 86 din H.G. 925/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare; 5. Mod de constituire a garantiei
pentru participare: - prin virament bancar (cont de
depuneri/ încasari RO07 TREZ 4925 005X XX00 4010 la
Trezoreria Roman, cod fiscal 27367077) – instrument de
plata (ordin de plata etc) vizat de banca emitenta la care
s-a facut depunerea garantiei de participare, confirmat
pâna la data deschiderii ofertelor; - prin depunerea la
casieria autoritatii contractante a sumei stabilite, în
numerar; - prin instrument de garantare emis in conditiile
legii, în favoarea autoritatii contractante, în cuantumul si
pentru perioada prevazuta – perioada de valabilitate a
ofertei (model orientativ - Formularul nr. 4); 6. Dovada
constituirii garantiei de participare va fi prezentata cel
mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea
ofertelor, separat de plicul care cuprinde oferta, la
vedere, anexata la scrisoarea de înaintare. Pentru IMMuri, garantia de participare poate fi constituita în cuantum
de 50%, respectiv 5.679,06 lei. În acest caz dovada
constituirii garantiei de participare va fi însotita de
Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în
categoria IMM, completata conform Formularului nr. 5.
Garantia de buna executie se constituie pentru fiecare
contract subsecvent în parte, conform art. 90 din H.G.
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în
cuantum de 5% din pretul contractului, fara TVA, sau
2,5% din pretul contractului, fara TVA, în cazul IMMurilor. Garantia de buna executie se va constitui si va fi
prezentata autoritatii contractante, în original, la data
semnarii contractului, exceptie facând situatia când
operatorul economic are nevoie de contractul de
achizitie publica semnat în vederea obtinerii scrisorii de
garantie, caz în care termenul este de maxim 3 (trei) zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie
publica. (model orientativ - Formularul nr. 9).

CONDITII DE PARTICIPARE
Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Cerinta nr.1 - neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 c
independenta; Cerinta nr.3 – neîncadrarea în prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Informatii si formalitati necesare pentru eval
reiasa ca nu se încadreaza in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul nr.1); 1.2. Certificate de atestar
anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (conform art.181 lit.c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Se vor pre
cu originalul. 2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta în baza ordinului ANRMAP Nr. 314/2010 (Formularul nr.2); 3.Declaratie privind neîncadrarea în pre
(Formularul nr.3) - precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, prin raportare la implicarea în procesul de achizitie publica, sunt Ioan LAH
DOSPINESCU, Daniel PATRANIA, Iulian GAFTON, Costel PRISACARIU. Încadrarea ofertantului în situatiile prevazute de catre art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006, cu mo
de atribuire a contractului. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta nr.1 – Sa faca dovada înregistrarii legale a activitatii p
cerintelor mentionate: 1.1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului ce se va prezenta în original, copie legalizata sau în copie certificata „confo
prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, din care sa rezulte: - adresa actuala si obiectul d
producerii sau comercializarii produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice si asociatii societatii; - informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: -sa faca dovada ca care implementat un sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul SR-EN-ISO-9001:2008, sau echivalent. Pentru inf
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.
Tipul procedurii Cerere de oferta
1)
IV.1. Modalitate de desfasurare: Procedura offline

2)

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
1)
IV.2.
Se va organiza licitatie electronica: Da
2)

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.
1)
IV.3.
2)
IV.3.
3)
IV.3.
4)
IV.3.
5)
IV.3.
6)

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Data limita de depunere a ofertelor: 24.02.2015 14:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 24.02.2015 14:30
Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) MOD DE FINANTARE
VI.1.
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
1)
VI.1.
Tip de finantare: Fonduri bugetare
2)
Data expedierii prezentei invitatii: 09.02.2015 14:44

