Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Numar anunt: 160468 / 19.06.2015
Denumire contract: Achizitia de diverse articole de echipament
Stare procedura: In desfasurare
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Adresa postala: str. Revolutiei nr. 3-5 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550170 , Romania , Punct(e) de
contact: SORIN GRUIA , Tel. +40 269432990 , Email: achizitii@armyacademy.ro , Fax: +40 269215554 , Adresa
internet (URL): www.armyacademy.ro , 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
Achizitia de diverse articole de echipament

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: Sibiu, str. Revolutiei nr.3-5
Codul NUTS: RO126 - Sibiu

II.1.
3)

Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.
4)

Informatii privind acordul-cadru

II.1.
5)

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diverse articole de echipament. Descrierea produselor se regasate in Anexa nr. B si in caietul de sarcini.

II.1.
6)

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18332000-5 - Camasi (Rev.2)
18210000-4 - Mantouri (Rev.2)
18221300-7 - Impermeabile (Rev.2)
18312000-9 - Lenjerie intima pentru femei (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
LOT NR. 1 - Manta postav 66080lei.
LOT NR. 2 - Manta ploaie culoare kaki studenti 27360lei.
LOT NR. 3 - Manusi captusite din piele maro 8136lei.
LOT NR. 4 - CAMASI 100470 lei.
LOT NR. 5 - ECUSOANE BRODATE 18100 lei.
LOT NR. 6 - ECUSOANE METALICE SI SEMNE IDENTITATE 11340lei.
LOT NR. 7 - EMBLEMA COIFURA SI PETLITE 15422lei.
LOT NR. 8 - INSEMNE DE GRAD CU SUPORT 3806lei.
LOT NR. 9 - LENJERIE DE CORP 64889lei.
LOT NR. 10 - Camasa pentru instructie mozaic 48100lei.
LOT NR. 11 - Centura instructie, curea pantaloni 14532lei.
LOT NR. 12 - Pulover, fular, pantaloni tricotati 29500lei.
LOT NR. 13 - Manusi tricotate 7500lei.
LOT NR. 14 - Esarfa 2400lei.
LOT NR. 15 - Costum flausat 15500lei.
LOT NR. 16 - GEAMANTAN 8970lei.
LOT NR. 17 - PORTHARTA PIELE 18630lei.
Valoarea estimata fara TVA: 460,735 RON

II.2.
2)

Optiuni
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
5 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 garantiei de participare conform Anexei B la prezenta documentatie.In baza Legea nr.346/2004 pentru I.M.M.
valoarea garantiei de participare este de 50% din cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot. Cerinta obligatorie:
in cazul I.M.M. GP va fi insotita de Declaratia pe propie raspundere ca societatea se incadreaza in cadrul I.M.M.Perioada
de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. GP se poate
constitui: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , prin
virament bancar sau ordin de plata în contul autoritatii contractante RO58TREZ5765005XXX000212, cu conditia
confirmarii acestora de catre banca emitenta, pâna cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru DESCHIDEREA ofertelor;
Dovada constituirii GP (virament bancar, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o
societate de asigurari, ordin de plata, fila CEC) se va depune in ORIGINAL LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
PANA CEL MAI TARZIU LA DATA LIMITA DE DESCHIDERE A OFERTELOR. Ofertele care nu sunt însotite de dovada
constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru
participare, ofertantul pierzând suma constituita, CONFORM ART. 87 DIN HG 925/2006. Pentru GP în alte monede
echivalenta se va face la cursul BNR cu 3 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor Cuantumul garantiei de buna
executie a contractului de furnizare: 10% din valoarea contractului fara TVA. Instrument de garantare emis in conditiile
legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; sau GBE se poate constitui si prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale în proportie de 10% din valoarea facturii. În acest caz contractantul va deschide un
cont la dispozitia AC, la Trezoreria Sibiu. Suma initiala depusa de contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din
pretul contractului. AC alimenteaza contul prin retineri succesive din sumele datorate pâna la concurenta sumei stabilita
drept GBE. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea contractantului. Durata GBE este valabila pe toata
durata contractului.Semnatarul contractului are obligatia sa prelungeasca valabilitatea scrisorii de garantie cel putin cu
durata de prelungire a valabilitatii contractului.In baza Legea nr.346/2004 pentru I.M.M. valoarea garantiei de buna
executie este de 50% din cuantumul garantiei de buna executie.
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
1)
al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neîncadrarea in art.180 din O. U. G. nr. 34/2006, cu modif.si complet.ulterioare conform formularului
nr.1 din sectiunea formulare;
2.Declaratie privind neîncadrarea in art.181 din O. U. G. nr. 34/2006, cu modif.si complet.ulterioare conform formularului
nr.2 din sectiunea formulare;
3.Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si
compl. ulterioare conform formularului nr.3 din sectiunea formulare;
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/ 2010/ANRMAP conform
formularului nr.4 din sectiunea formulare;
5.Certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara
celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor.
6.Certificat de atestare privind impozitele si taxele locale eliberat de PRIMARIE din care sa rezulte ca ofertantul nu are
datorii scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita de depunere a ofertelor.
Nota :certificatele fiscale pot fi depuse in oricare din formele:copie legalizata/copie lizibila cu mentiune"conform cu
originalul" stampilate si semnate.
Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt: Ghita BÂRSAN, Valentin PARVUT, Gheorghe BADALAN,
Gheorghe
PRUNESCU, Sorin GRUIA, Constantin MURARU, Cristian PETRESCU, Vicentiu IAMANDI, Dan-Liviu DINU. In cazul
unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate in aceasta sectiune mai putin certificatul cu oferta
independenta care se prezinta doar de catre ofertant. Ofertantii(persoane juridice/fizice române) trebuie sa fie înregistrati
într-una dintre formele de înregistrare din România-Prezentarea în copie cu mentiunea „Conform cu originalul” a
Certificatului Constatator emis de catre Oficiul Comertului iar informatiile cuprinse în acesta sa fie reale/actuale/valabile la
data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului declarat castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul

procedurii, prezentarea in original / copie legalizata a Certificatului Constatator.
Ofertantii (persoane juridice/fizice straine) trebuie sa fie înregistrati într-una dintre formele de înregistrare din tara de
origine-Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de
înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este
rezident (traducere legalizata).In cazul unei asocieri aceste conditii trebuiesc indeplinite individual pentru partea de
contract pe care o indeplineste.
III.2.
Capacitatea economica si financiara
2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.
Capacitatea tehnica
3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
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
2)
responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

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

TIPUL PROCEDURII
Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu

IV.1
.2)

Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti Candidatii care vor îndeplini toate cerintele minime de calificare vor fi declarati calificati. Toti candidatii declarati
calificati vor fi preselectati pentru etapa aII-a de negociere.

IV.1
.3)

Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie
discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu

IV.2)
IV.2
.1)

CRITERII DE ATRIBUIRE
Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2
.2)

Se va organiza o licitatie electronica
Nu

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: 03.07.2015 10:00
Documente de plata: NU

IV.3
.4)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.07.2015 09:30

IV.3
.5)

Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
06.07.2015

IV.3
.6)

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3
.7)

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3
.8)

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.07.2015 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, Sibiu, Str. revolutiei nr. 3-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii ofertantilor

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.Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre
orele 9-14. 2.Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere
autorizata in limba romana. 3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat
pe site –ul www.e-licitatie.ro. 4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de
"Documentatii , clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. 5. În cazul în care se

constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis,
doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor ofertelor si va fi declarat castigator cel cu
oferta cea mai mica . 6. Informatii privind calitatea de IMM.Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare în vederea
reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de
buna executie. Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a candidatului:„Declaratie privind încadrarea
întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii”. 7.DATE REFERITOARE LA CLAUZE
CONTRACTUALE:Clauzele contractuale obligatorii sunt: obiectul si pretul contractului, documentele contractului,
obligatiile furnizorului si ale achizitorului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului. 8.Toti
candidatii care vor îndeplini toate cerintele minime de calificare vor fi declarati calificati. Toti candidatii declarati calificati
vor fi preselectati pentru etapa a II-a de negociere. 9. Se va prezenta FISA DE INFORMATII GENERALE

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

VI.4
.3)

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: str. Revolutiei nr. 3-5 , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550170 , Romania , Tel. +40
269432990 , Email: office@armyacademy.ro , Fax: +40 269215554

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
19.06.2015 10:41

