Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Numar invitatie: 377304 / 31.07.2015
Denumire contract: Achizitionarea echipament studenti
Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DESCRIERE
I.1.1)

I.1.2)
I.1.3)

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

Sediul social
MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU
Cod fiscal: 4241117, Adresa: str. Revolutiei nr. 3-5, Sibiu, Telefon: +40 269432990, Fax: +40 269215554
Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP cu semnatura electronica.
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP

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

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)

II.1.6)
II.1.7)

II.2)
II.2.1)

Denumire contract:
Achizitionarea echipament studenti
Tip contract: Furnizare
Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
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): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
Obiectul contractului:
Achizitia de echipament studenti> Lot nr.1 - Manta ploaie kaki stud/val.min.AC 482lei/val.max.AC 84350
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=19128 lei; Lot nr.2 - Camasi/val.min.AC 248 lei/val.max.AC 37300
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=8459 lei; Lot nr.3 - Ecusoane brodate/val.min.AC 26 lei/val.max.AC
30000lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=6803 lei; Lot nr.4 - Ecusoane metalice si semne identitate/val.min.AC 38 lei/val.max.AC
11400 lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.= 2585 lei; Lot nr.5 - Embleme coifura si petlite/val.min.AC 11 lei/val.max.AC 8200
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=1860lei; Lot nr.6 - Batista/val.min.AC 7lei/val.max.AC 4200
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=952 lei; Lot nr.7 - Chiloti/val.min.AC 15 lei/val.max.AC 6727
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=1526lei; Lot nr.8 - Dresuri/val.min.AC 7 lei/val.max.AC
1360lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=308lei; Lot nr.9 - Colanti/val.min.AC 12 lei/val.max.AC 1210
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.= 274lei; Lot nr.10 - Pijamale/val.min.AC 57 lei/val.max.AC
19957lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=4526lei; Lot nr.11 - Papuci/val.min.AC 14lei/val.max.AC
4116lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=933lei; Lot nr.12 - Sutien/val.min.AC 20 lei/val.max.AC 2000
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=454lei; Lot nr.13 - Curea pantalon/val.min.AC 20lei/val.max.AC
6000lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=1361lei; Lot nr.14 - Ciorapi/val.min.AC 6lei/val.max.AC
24000lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=5443lei; Lot nr.15 - Manusi tricotate/val.min.AC 15 lei/val.max.AC
4500lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=1020lei; Lot nr.16 - Saci de dormit/val.min.AC 155 lei/val.max.AC
46500lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=10545lei; Lot nr.17 - Costum flausat/val.min.AC 31 lei/val.max.AC 15500
lei;ValCelMaiMareContr,Subsecv.=3515lei; Descrierea produselor si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini si Anexa B.
CPV: 18332000-5 - Camasi (Rev.2)
Impartire pe loturi: Da

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
Valoare estimata: 1,163 - 307,320 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

Garantie de participare

Descriere
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: prin scrisoare de garantie bancara sau din
partea unei societati de asigurari sau prin virament cu ordin de plata în contul autoritatii
contractante RO58TREZ5765005XXX000212, cu conditia confirmarii acestora de catre
banca emitenta, pâna cel mai tarziu la data depunerii ofertelor; Dovada constituirii GP se va

Garantie de buna executie

III.2)
III.2.1)

depune in SEAP CAT SI IN ORIGINAL LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE PANA
CEL MAI TARZIU LA DATA DEPUNERII 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, atunci
când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:îsi retrage oferta în perioada
de valabilitate a acesteia,oferta sa fiind stabilita castigatoare,refuza sa semneze contractul
de achizitie publica/acord cadru in perioada de valabilitate a ofertei. 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 subsecvent de furnizare: 10% din
valoarea contractului subsecvent fara TVA. GBE se constituie prin scrisoare de garantie
bancara sau din partea unei societati de asigurari care devine anexa la contract; 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.

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: Prezentarea: 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.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)
PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online

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)
IV.3.1)
IV.3.2)
IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.5)
IV.3.6)

INFORMATII ADMINISTRATIVE
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P. sau de la sediul autoritatii contractante.
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Data limita de depunere a ofertelor: 14.08.2015 15:00
Data si ora deschiderii ofertelor: 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: 30.07.2015 15:22

