Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV
Numar anunt: 160359 / 16.06.2015
Denumire contract: Acord cadru de furnizare cu obiect achizitionarea de oteluri, table si vopsea auto în anul sem II/2015 si 2016.
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV
Adresa postala: DN 1B - Bucov , Localitatea: Bucov , Cod postal: 107110 , Romania , Punct(e) de contact: Lepadat
liviu , Tel. +40 244275588 , In atentia: Lepadat Liviu , Email: um01394@yahoo.com ,Fax: +40 244274026 , Adresa
internet (URL): Bucov, Str. Ploiesti-Buzau. nr.2, Jud. Prahova , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU
DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
II.1.
1)

DESCRIERE
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru de furnizare cu obiect achizitionarea de oteluri, table si vopsea auto în anul sem II/2015 si 2016.

II.1.
2)

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UM 01394, Loc. Bucov, sos. Ploiesti-Buzau, nr. 2, Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova

II.1.
3)

Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.
4)

Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 17 luni
Valoarea estimata fara TVA: 405,125 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor încheia lunar, în functie de resursele
bugetare alocate în acest scop. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului cadru precum si ale unui contract
subsecvent sunt specificate, la nivelul fiecarui lot, în anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
II.1.
5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea de catre U.M. 01394 de oteluri, table si vopsea auto.

II.1.
6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44162000-3 - Tevarie (Rev.2)
14620000-3 - Aliaje (Rev.2)
44170000-2 - Placi, folii, benzi si foi pentru materialele de constructii (Rev.2)
44331000-9 - Bare (Rev.2)
44810000-1 - Vopsele (Rev.2)

II.1.
7)

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.
8)

Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.1.
9)

Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)
II.2.
1)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
Cantitatea totala sau domeniul
Acordul cadru prevede achizitionarea de catre UM 01394 a 62 loturi de produse – oteluri/table (otel, otel cementare, bara
bronz, teava OL, teava patrat, tabla, cornier-profil) si vopsea auto (pe baza de rasini alchido-melaminice, grund, diluant,
whitespirt) - folosite în procesul de fabricatie de bunuri materiale si mentenanta a tehnicii militare, conform cantitatilor
min./max si descrierilor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 405,125 RON

II.2.
2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
17 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.
Depozite valorice şi garantii solicitate
1)
Cuantumul fix al garantiei de participare este de 2% din valoarea estimata pentru fiecare lot de produse în parte si va rezulta

din însumarea garantiilor de participare pentru fiecare lot ofertat (în cantit. maxime specificata în anexa nr. 1 la CS).
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Garantia de
participare se poate constitui în lei sau alta valuta. Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta este data
publicarii anuntului de participare în SEAP iar cursul este cel comunicat de BNR la aceeasi data. Modul de constituire a
garantiei pentru participare: a) Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în
cuantumul si pentru perioada de valabilitate a ofertei; b) Depunerea la casieria UM 01394 a sumei în numerar; c) Depunerea
la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata sau fila C.E.C., cu conditia confirmarii acestora de catre banca
emitenta pâna la data deschiderii ofertelor; Contul –Sume de mandat- în care se va plati cu ordin de plata este
RO11TREZ5395005XXX000054. Se vor respecta prevederile art. 86 alin. 2 si 3 din HG nr. 925/2006 privind garantia de
participare. Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta obligatoriu la vedere (pe plic, anexata la scrisoarea de
înaintare). Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru
deschiderea ofertelor. In caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila conform art. 36, alin. (1), lit. a) din HG 925/2006,
cu completarile si modificarile ulterioare. I.M.M. beneficiaza de reducere cu 50% la constituirea garantiei de participare cf.
legii 346/2004, art. 16, alin. 2. Neprezentarea garantiei de participare duce la descalificarea ofertei. Pe timpul derularii
acordului cadru, garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract subsecvent încheiat, în procent de 10% din
valoarea fara T.V.A a respectivului contract. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului subsecvent de
furnizare se face cu respectarea prevederilor art. 90 din H.G. 925/2006, astfel: - garantia de buna executie se poate constitui
printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si devine
anexa la contractul subsecvent. Prevederile art.86 alin. 2 si 3 din HG 925/2006 se aplica în mod corespunzator. - în cazul în
care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, prin depunerea la casierie a sumei în numerar. I.M.M-urile
beneficiaza de reducere cu 50% la constituirea garantiei de buna executie, cf. prev. legii 346/2004,art.16,alin. 2.
III.1.
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
2)
Bugetul de stat
III.1.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
3)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
4)
Nu

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2. Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al
1)
profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Declaratie privind eligibilitatea (Formular 1/ sect. II) sau declaratie pe propria raspundere pentru ofertantul din tara în care
nu se emit documente care vizeaza situatiile prevazute la art. 180/ OUG 34/2006.
Criterii de calificare:
Prezentarea Formular 1/ sectiunea II a prezentei documentatii de atribuire, în original, este obligatorie
Vor fi exclusi ofertantii care se afla într-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.
b) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (Formular 2/ sectiunea II) sau declaratie pe
propria raspundere pentru ofertantul din tara în care nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181
din OUG 34/2006;
Criterii de calificare:
Prezentarea Formular 2/sect. II a prezentei documentatii de atribuire, în original, este obligatorie.
Vor fi exclusi ofertantii care se afla într-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
c) „Certificatului de participare cu oferta independenta” (Formular 3/ sectiunea II) – cf. Ordinului ANRMAP nr.314/
12.10.2010.
Criterii de calificare:
Prezentarea Formular nr.3/sect. II a prezentei documentatii de atribuire, în original, este obligatorie.
d) “Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006” (Formular 4/ sectiunea II)
Criterii de calificare:
Prezentarea Formular nr. 4/sect. II a prezentei documentatii de atribuire, în original, este obligatorie
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, atrage excluderea
ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
acestei proceduri de atribuire sunt:
- Bucica Nicolaie - Catana Ilie
- Georgescu Cezar Doru - Sandu Cristian
- Bîlga Simona - Visoiu Laurentiu

- Lepadat Liviu - Plesia Iuliana
- Nicolae Marian - Codescu Gheorghe
- Sava Mihaela
Nota: Documentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art. 180, respectiv art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G.
nr. 34/2006 si respectiv „Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006” vor fi depuse si de
tertul sustinator, daca este cazul. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta
competenta. Informatiile cuprinse în acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentul poate fi depus în: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”
Criterii de calificare:
Vor fi exclusi ofertantii care nu îndeplinesc conditiile prevazute mai jos:
- obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si producerea/comercializarea produselor ce fac obiectul achizitiei.
Pentru persoane juridice/fizice straine :
Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele
vor fi depuse în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere legalizata
autentica.
Criterii de calificare:
Vor fi exclusi ofertantii care nu demonstreaza atestarea sau apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu
prevederile din tara în care ofertantul este stabilit (daca este cazul).
III.2.
Capacitatea economica si financiara
2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat cifra de afaceri globala, pe ultimii 3 ani (2012; 2013, 2014)
În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în
considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Neîndeplinirea acestei cerinte atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea acordului cadru.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Prezentarea documentului Fisa de informatii generale (Formular nr. 5/ sect. II) – în original, este obligatorie; b) Declaratie
pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/ legali al/ ai întreprinderii interesate încadrarii în categoria
întreprinderilor mici si mijlocii, conform formularului nr. 13/ sect. II, daca este cazul. Pentru conversia leu/alta valuta se va
folosi un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani.
III.2.
Capacitatea tehnica
3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani (calculati anterior termenului limita de depunere a
ofertelor)
Ofertantii vor prezenta unul/ mai multe documente relevante (contracte de furnizare, certificate, procese verbale de receptie,
recomandari din partea beneficiarilor). Documentele prezentate în acest sens vor purta mentiunea „conform cu originalul” si
stampila op. ec. Documentele încheiate în alte limbi decât limba româna se vor prezenta în copie, însotite de traducerile în
limba româna autorizate.
În situatia în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, op. econ. nu are posibilitatea obtinerii unei
confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor anterioare de produse se realizeaza printr-o declaratie pe proprie
raspundere a op. econ. în cauza. În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveste anumite documente
prezentate, aut. contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atât de la ofertantul
în cauza, cât si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens.
În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în
considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului nr. 6/ sectiunea II „Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani (calculati
anterior termenului limita de depunere a ofertelor)” – în original, este obligatorie. Pentru conversia leu/alta valuta se va folosi
un curs mediu BNR pentru ultimii 3 ani.
III.2.
Contracte rezervate
4)
Nu

III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
1)

Nu
III.3. Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili
2)
pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1
.1)

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2)
IV.2
.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2
.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Da
La L.E. pot participa doar op. econ. înregistrati în SEAP cf. art. 42/ H.G. 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Refuzul unui op. econ. de a se înregistra în SEAP în scopul participarii la etapa de L.E. este asimilat cu retragerea ofertei.
Aut. contractanta, în urma evaluarii ofertelor primite, va invita prin intermediul SEAP, sa participe la aceasta etapa doar
operatorii economici care au depus oferte ce au fost declarate admisibile (art. 38 pct. 3/ H.G. 925/ 2006). Obiectul procesului
repetitiv: pretul unitar al produselor. Ofertele depuse de catre operatori nu pot decât sa îmbunatateasca (în sensul micsorarii
preturilor) ofertele depuse anterior organizarii acestei etape electronice. În orice moment, în cursul desfasurarii L.E, se vor
pune la dispozitia op. econ. informatiile necesare determinarii pozitiei pe care acestia o ocupa în clasament. Nu se vor
dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile preturi. Etapa finala de L.E. se va desfasura într-o singura runda
având durata de o zi. La momentul finalizarii etapei, SEAP va pune la dispozitia A.C. clasamentul final. Conditiile concrete
de realizare a L.E. se obtin de la operatorul SEAP (www.e-licitatie.ro)

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3
.1)

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3
.2)

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu

IV.3
.3)

Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a
documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.06.2015 15:00
Documente de plata: NU

IV.3
.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.07.2015 15:00

IV.3
.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3
.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3
.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3
.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.07.2015 09:00
Locul: sediul U.M. 01394 Bucov, sos Ploiesti-Buzau nr. 2, jud Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de delegatie/imputernicire semnata si stampilata in original de societate

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2)

CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

ALTE INFORMATII
1. În cazul în care, în urma desfasurarii etapei de L.E, vor fi clasati pe locul I mai multi ofertanti (având oferte financiare
egale), autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara numai acestor ofertanti si numai pentru loturile la care sau înregistrat preturi egale. Noua oferta financiara va fi depusa, în plic sigilat, la sediul A.C., (U.M. 01394 Bucov, Str.
Ploiesti-Buzau nr.2, Jud. Prahova, Cod Postal 107110) pâna la data ce va fi specificata în adresa prin care autoritatea
contractanta solicita noua oferta de pret. Daca ofertantul nu mai doreste sa depuna înca o oferta financiara, aceasta va
anunta, în scris, A.C., pâna la data solicitata a depune oferta financiara. În acest caz pentru stabilirea câstigatorului, în baza
criteriului de atribuire stabilit, se va lua în calcul oferta depusa initial la sediul A.C. În cazul în care nici un ofertant din cei cu
oferte egale/lot în urma L.E nu mai doreste sa depuna înca o oferta financiara iar ofertele initiale ale acestor ofertanti sunt
egale, atunci lotul se va anula. 2. Dupa finalizarea rundei de L.E, op. econ. aflat pe pozitia nr. 1 în clasament este obligat sa
transmita autoritatii contractante, prin fax, în termen de 1 zi, Formularul de oferta (Formular 8/ Sect. II) si Centralizator de
preturi (Formular 9/Sect. II), completate corespunzator cu valoarea ofertei transmise în cadrul rundei de L.E. la care a
participat, numai pentru reperele la care a fost desemnat câstigator. Aceste formulare se vor transmite, în original, la sediul
autoritatii contractante, în cel mult trei zile lucratoare de la finalizarea rundei de L.E., semnate si stampilate de catre
reprezentantul legal al acestuia sau de o persoana împuternicita expres, caz în care va fi anexata si împuternicirea formulata
în acest sens. 3. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, fiecare ofertant poate face uz de prevederile art. 11
alin. 4, 5 si 6 din H.G. nr. 925/ 2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. În acest caz declaratia pe propria
raspundere va contine informatii privind îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare conform cap.III din prezenta documentatie
(caz în care se va completa formular nr. 12/sect II). Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa documentele edificatoare
care probeaza îndeplinirea criteriilor de calificare atunci când primeste din partea A.C. o solicitare în acest sens sau când
oferta sa a fost declarata câstigatoare, în termen de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea respectivei solicitari. 4. În cazul
depunerii contestatiilor la procedura, contestatorul va avea în vedere prevederile OuG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 271^1 (OuG 51/28.06.2014).

VI.4)
VI.4
.1)

CAI DE ATAC
Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4
.2)

Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4
.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
16.06.2015 08:45

