Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Ministerul Apararii Nationale - U.M. 01225 Pitesti
Numar invitatie: 370722 / 05.03.2015
Denumire contract: Achizitia serviciului de spalatorie si curatatorie uscata
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 01225 Pitesti
Cod fiscal: 4317932, Adresa: str. Trivale, nr. 16 Bis, Pitesti, Telefon: 0248215900
int. 0132, Fax: 0248214691
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
str. Trivale, nr. 16, Pitesti, Romania, cod postal: 110058, telefon:+40 248215900/0132,
fax:+40 248214691, persoana de contact:Iulian Tudor
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
str. Trivale, nr. 16, Pitesti, Romania
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Aparare
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitia serviciului de spalatorie si curatatorie uscata
II.1.2) Tip contract: Servicii
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): 36
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: mai multi ofertanti
II.1.5) Obiectul contractului:
Spalarea lenjeriei si curatarea uscata a echipamentului conform cantitatilor estimate in
caietul de sarcini
II.1.6) CPV: 98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 51.74 - 504,981.75 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere

Garantie de participare

Garantie de buna executie

Cuantumul garantiei de participare este de 10100 lei. Garantia
de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara
(Sectiunea IV, Formulare, formularul nr.12), exprimata în lei,
eliberata de o banca din România sau, dupa caz, de o banca din
strainatate. Scrisoarea de garantie bancara de participare la
procedura de achizitie va fi emisa în favoarea autoritatii
contractante si va fi prezentata obligatoriu în original, separat
de plicul care contine toate documentele referitoare la
procedura, (plicurile continând documentele de calificare,
propunerea tehnica si propunerea financiara) la deschiderea
ofertelor. Autoritatea contractanta aplica prevederile Legii
346/14.07.2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii
întreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata,
ofertantii având posibilitatea de a constitui garantiile de
participare/buna executie la procedura, în cuantum de 50% din
valoarea solicitata, în situatia în care fac dovada îndeplinirii
conditiilor precizate la art. 3 si 4 din legea anterior mentionata.
Încadrarea în plafoanele referitoare la numarul mediu anual de
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se
stabilesc pe baza unei declaratii pe propria raspundere a
reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai întreprinderii
interesate în încadrarea în categoria întreprinderilor mici si
mijlocii, conform modelului prevazut în anexele nr. 1 si 2 la
legea mentionata, declaratie care se va prezenta în sedinta de
deschidere ca anexa la scrisoarea de garantie bancara. Dovada
constituirii garantiei pentru participare se prezinta separat de
plicul cuprinzând oferta (documentele de calificare, propunerea
tehnica si propunerea financiara). Perioada de valabilitate a
garantiei de participare este 90 zile, egala cu perioada de
valabilitate a ofertei.
8 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Se
constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara de buna
executie emis în conditiile legii de o societate bancara sau o
societate de asigurare, a carei valabilitate trebuie sa fie cu cel
putin 15 zile peste data de finalizare a contractului subsecvent
sau prin depunere de numerar la casieria autoritatii contractante
(Sectiunea IV, Formulare, formularul nr. 14), care se va
prezenta autoritatii contractante, în original, în termen de
maxim 3 zile dupa data semnarii contractului si oricum înainte
de intrarea în vigoare a acestuia. Autoritatea contractanta aplica
prevederile Legii 346/14.07.2004 privind stimularea înfiintarii
si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, modificata si
completata, ofertantii având posibilitatea de a constitui
garantiile de participare/buna executie la procedura, în cuantum
de 50% din valoarea solicitata, în situatia în care fac dovada
îndeplinirii conditiilor precizate la art. 3 si 4 din legea anterior

mentionata.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare
la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din ordonanta - Cerinta
obligatorie: se solicita declaratie privind eligibilitatea (Formularul nr.1 din Sectiune IV
„Formulare”). Declaratie pe proprie raspundere ca nu se gaseste în nicio situatie din cele
precizate la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 34/2006 (Formularul nr.2 din
Sectiune IV „Formulare”); Vor fi exclusi de la procedura ofertantii care se afla într-una din
situatiile prevazute, la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006. Certificate privind îndeplinirea
obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în
România – formulare tip eliberate de organismele abilitate (original sau copie legalizata).
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale- formular tip eliberat de organismele
abilitate (original sau copie legalizata). Certificat de atestare fiscala valabil la data depunerii
ofertei –formular tip eliberat de organismele abilitate (original sau copie legalizata).
Documentele trebuie sa fie valabile cel putin pâna la data sedintei de deschidere a ofertelor.
Declaratie privind privind neîncadrarea în prevederile art. 69¹ (formularul 3). Obs: Documentul
solicitat se va prezenta în original. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
(formularul 4). Obs: Documentul solicitat se va prezenta în original. Certificat de participare la
procedura, cu oferta independenta (formularul 5). Observatie: Documentul solicitat se va
prezenta în original. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga
Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala valabil la data deschiderii, prezentat în
original, din care sa rezulte urmatoarele informatii: - obiectul de activitate al ofertantului; asociatul unic/asociati; - administratorul/ administratorii societatii; - sediul social
principal/secundar; - punctele de lucru; - nu sunt înscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii
nr. 64/1995 privind organizarea sau procedura lichidarii judiciare (faliment) sau ca societatea se
afla în incapacitate de plata . Persoane juridice/fizice straine - Cerinta obligatorie: documente
care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,
în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit (traducere legalizata în
limba româna).
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Informatii privind situatia economico-financiara Pentru informatii suplimentare
privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Informatii cu privire la capacitatea tehnica Cerinte privind prezentarea standardelor
de asigurarea calitatii- obligatoriu SR-EN-ISO9001:2008,Cerinte privind prezentarea
standardelor de protectie a mediului- obligatoriu SR-EN-ISO14001:2005 Pentru informatii
suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru
evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2015 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 16.03.2015 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 04.03.2015 14:35

